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Шановний читачу!

Вашій увазі пропонуються дві доповіді Європейського комітету 
у запобіганні катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 
гідність, поводженню чи покаранню за результатами періодичних 
візитів до України делегацій Комітету у 2002 та 2005 роках, та від-
повіді уряду України на ці доповіді. Доповіді були оприлюднені анг-
лійською мовою за згодою уряду України разом з відповідями уряду 
відповідно 1 грудня 2004 року та 20 червня 2007 року. Харківська 
правозахисна група здійснила переклади українською мовою допові-
дей та відповідей уряду на них. Ці переклади не є офіційними.

Харківська правозахисна група
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Доповідь КЗК про візит 2002 року 

доповідь 
уряду україни 

за наслідками візиту до україни 
Європейського комітету 

у запобіганні катуванням 
чи нелюдському або такому, 

що принижуЄ гідність, 
поводженню чи покаранню (кзк) 

24 листопада – 6 грудня 2002 р.

Український уряд дав згоду на публікацію цього звіту й відповіді уряду. 
Відповідь Уряду представлена в документі CPT/Inf (2004) 35.

Страсбург, 1 грудня 2004 р.
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Європейський комітет 
у запобіганні катуванням чи нелюдському 

або такому, що принижуЄ гідність, 
поводженню чи покаранню

Копія супровідного листа до звіту КЗК

Олександру пташинському
Першому заступникові голові
Державного Департаменту виконання покарань України
вул. Мельникова, 81
04050, Київ
УКРАЇНА

Страсбург, 31 липня 2003 р.

Шановний пане Пташинський,

У відповідності до статті 10, пункт 1, Європейської Конвенції із 
запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 
гідність поводженню чи покаранню я маю честь представити Уря-
ду України звіт, складений Європейським Комітетом із запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність по-
водженню чи покаранню (КЗК) за результатами візиту в Україну 24 
листопада-6 грудня 2002 р. Цей звіт був затверджений КЗК на його 
51 засіданні 1-4 липня 2003 р.

Мені б хотілося привернути Вашу особливу увагу до пунктів 61 
і 207 звіту, де КЗК просить уряд України:

– протягом місяця після одержання цього звіту надати докладні 
відомості стосовно конкретних заходів, вжитих (а) для виді-
лення достатніх фінансових ресурсів відомствам, що відпові-
дають за утримання іноземних громадян, затриманих від-
повідно до законодавства про іноземців, та (б) для ретельної 
перевірки використання цих коштів;

– протягом місяця підтвердити те, що люди більше не утриму-
ються протягом тривалого часу в камерах військової частини 
№ 2142 у Мукачевому;



�0

Доповіді КЗК (2002, 2005)

– протягом шести місяців дати відповідь із описом дій, роз-
початих відповідно до даного звіту про візит (рекомендації, 
коментарі й запити про інформацію перелічені в Додатку 1 до 
цього звіту).

У разі надання відповідей українською мовою, КЗК просить 
супроводити їх англійським або французьким перекладом. Най-
більш зручним буде, якщо українська влада надішле копію відповіді 
в електронному вигляді.

Якщо Ви маєте які-небудь питання щодо цього звіту КЗК або 
подальших процедур, я повністю у Вашому розпорядженні.

Зрештою, я буду вдячна, якщо Ви підтвердите одержання цього 
листа.

Щиро ваша,
Сильвія Касалє

Голова Європейського Комітету із запобігання катувань 
та нелюдського або принизливого поводження або покарання
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I. вступ

А. ДАти візиту тА склАД ДелегАції

1. Відповідно до статті 7 Європейської Конвенції по запобіган-
ня катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність 
поводженню чи покаранню (надалі «Конвенція»), делегація КЗК 
відвідала Україну 24 листопада – 6 грудня 2002 року. Цей візит був 
частиною програми періодичних візитів Комітету на 2002 рік. Це був 
четвертий візит КЗК до України[1].

2. У візиті приймали участь наступні члени КЗК:
– Джон ОЛДЕН (голова делегації)
– Адам ЛАПТАС
– Вероніка ПІМЕНОФФ
– Оле Ведел РАСМУССЕН
– П’єр ШМИТ
– Ерік СВАНІДЗЕ.

Підтримку здійснювали члени секретаріату КЗК:
– Женевьєв МАЙЕР, заступник виконавчого секретаря КЗК
– Сіріл ОРИЗЕТ.

Їм допомагали:
– Фрідеман ПФАФФЛИН, психіатр, університет Ульма, Німеч-

чина (експерт)
– Вадим КАСТЕЛЛІ (перекладач)
– Борис КОВАЛЬЧУК (перекладач)
– Вікентій Сергійович ШИМАНСЬКИЙ (перекладач)
– Лариса СИЧ (перекладач)
– Олександр ХУЛІДОВ (перекладач)
– Євген КУЗЬМІН (перекладач).
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Б. устАнови, що Були віДвіДАні

3. Делегація відвідала наступні установи:

Установи Міністерства Внутрішніх Справ

– Ізолятор тимчасового утримання Центрального Управління 
Міністерства Внутрішніх Справ (ІТУ), Київ

– Ізолятор тимчасового утримання районного відділу Мініс-
терства Внутрішніх Справ (ІТУ) та Новоселицький районний 
відділ міліції, Новоселиця, Чернівецька область

– Ізолятор тимчасового утримання міського відділу Міністерст-
ва Внутрішніх Справ (ІТУ), районний відділ міліції та центр 
прийому й розподілу неповнолітніх, Житомир

– Ізолятор тимчасового утримання міського відділу Міністерст-
ва Внутрішніх Справ (ІТУ), Вучинецьке підрайонне відді-
лення Івано-Франківського міського відділу міліції та центр 
прийому й розподілу бродяг, Івано-Франківськ

– Ізолятор тимчасового утримання міського відділу Міністерст-
ва Внутрішніх Справ (ІТУ), Київський та Маліновський 
районні відділи міліції, Одеса

– Ізолятор тимчасового утримання міського відділу Міністерст-
ва Внутрішніх Справ (ІТУ), Іллічівськ, Одеська область

– Ізолятор тимчасового утримання міського відділу Міністерст-
ва Внутрішніх Справ (ІТУ) та Мукачівський міський відділ 
міліції, Мукачеве, Закарпатська область

– Ізолятор тимчасового утримання міського відділу Міністерст-
ва Внутрішніх Справ (ІТУ) та Ужгородський міський відділ 
міліції, Ужгород, Закарпатська область

– Ізолятор тимчасового утримання міського відділу Міністерст-
ва Внутрішніх Справ (ІТУ) і районний відділ міліції, Хуст, 
Закарпатська область

В’язниці

– В’язниця № 8, Житомир
– СІЗО № 21, Одеса
– Колонія № 14, Одеса
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Установи прикордонної служби

– Ізолятор тимчасового утримання при прикордонному конт-
рольно-пропускному пункті, Чоп, Закарпатська область

– Ізолятор тимчасового утримання підрозділу військової части-
ни № 2142 (у тому числі Павшинський центр для чоловіків та 
Мукачівський центр для жінок і дітей), Мукачеве, Закарпат-
ська область

Психіатричні медичні установи

– Обласна клінічна психіатрична лікарня, Чернівці
– Нейро-психіатрична установа для жінок, Погоня, Івано-Фран-

ківська область

в. консультАції, провеДені ДелегАцією

4. Делегація провела консультації із представниками українсь-
ких органів влади та представниками міжнародних і неурядових 
організацій, що працюють у сфері інтересів КЗК. Крім того, було 
проведено безліч зустрічей з місцевими державними чиновниками, 
головами установ, що були відвідані.

Перелік українських органів влади, інших органів, міжнарод-
них та неурядових організацій, з якими КЗК проводив консультації, 
наданий у Додатку II до цього звіту.

г. співроБітництво між кзк	
і укрАїнськими оргАнАми влАДи

5. Делегація КЗК провела плідні дискусії із представниками ор-
ганів державної влади на початку й наприкінці візиту, зокрема, з 
Л.Ф. БИКОВИМ, заступником голови Кабінету Міністрів України, 
В.А. ЛЬОВОЧКІНИМ та О.Б. ПТАШИНСЬКИМ, відповідно голо-
вою та першим заступником голови Департаменту виконання пока-
рань, В.І. ВАРЕНКОМ, заступником державного секретаря внутріш-
ніх справ, А.П. КАРТИШЕМ, заступником державного секретаря 
охорони здоров’я, та О. Г. МЕЛЬНІКОМ, першим заступником голо-
ви Комітету з охороні державного кордону України. Не менш плідні 
дискусії відбулися з В.В. КУДРЯВЦЕВИМ, заступником Генераль-
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ного Прокурора України, і Н. КАРПАЧОВОЮ, уповноваженою Вер-
ховної Ради з прав людини.

КЗК хоче висловити особливу подяку представникам Департа-
менту виконання покарань за допомогу, надану делегації до візиту й 
під час нього.

6. Делегацію було досить добре й швидко прийнято у всіх відві-
даних установах, у тому числі й там, де керівники не були заздале-
гідь попереджені про приїзд делегації КЗК.

7. Варто зазначити, що роботі делегації перешкоджало несвоєчас-
не надання Міністерством внутрішніх справ України повного переліку 
установ, де утримуються особи, позбавлені волі. Назви установ пові-
домлялися поступово протягом візиту, на настійну вимогу делегації.

Відповідно до статті 8, пункт 2-б Конвенції, КЗК наполягає на 
тому, щоб у подальшому українська влада надавали своєчасну й пов-
ну інформацію щодо всіх місць утримання осіб, позбавлених волі.

8. Далі, КЗК змушений зазначити, що він має серйозні претензії 
щодо ставлення з боку деяких місцевих керівників міліції.

У делегації є підстави вважати, що, у деяких випадках, ув’язнені 
переводилися незадовго до прибуття делегації, щоб уникнути їхньої 
зустрічі. Серед іншого, таке трапилося в Ужгородському ІТУ, звідки 
двоє ув’язнених були переведені до Хустівського ІТУ. Ув’язнені за-
явили, що вони були поспіхом переведені, оскільки «перевірка мала 
от-от приїхати». В Одесі, ув’язнені, з якими зустрічалися члени деле-
гації, розповіли, що, перебуваючи в камерах Київського районного 
відділу міліції, вони підслухали розмову співробітників відділу, які 
обговорювали дії делегації перед її прибуттям до відділу. Тим часом 
кілька ув’язнених були переведені до інших відділень міліції.

Далі, було очевидним, що міліція хотіла ввести делегацію в ома-
ну щодо використання камер у районних відділах.

Крім того, багато хто з людей, що утримуються у відділах 
міліції, явно боялися розмовляти зі членами Департаменту. Делега-
ція зібрала переконливі свідчення, що співробітники усно попере-
дили ув’язнених, щоб ті не розмовляли з делегацією, а пізніше, піс-
ля від’їзду делегації, співробітники міліції допитували ув’язнених, 
опитаних делегацією, які питання обговорювалися.

Дії такого роду несумісні із принципами співробітництва, на 
яких заснована Конвенція.
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КЗК рекомендує українській владі нагадати старшим офіцерам 
міліції та оперативному персоналу про зобов’язання, прийняті Ук-
раїною в рамках Конвенції. КЗК також рекомендує відмовитися від 
залякування ув’язнених перед і після візитів делегацій КЗК.

Д. поточні спостереження згіДно	
зі ст. 8, п. 5 конвенції

9. Наприкінці візиту делегація КЗК зазначила три поточні спос-
тереження згідно зі статтею 8, пунктом 2 Конвенції.

Перше поточне спостереження стосувалося матеріальних умов 
тримання затриманих у районних відділах міліції. У всіх відвіданих 
відділах міліції особи, позбавлені волі, утримуються протягом три-
валого часу в нестерпних умовах. Затримані особи утримуються в 
темних брудних, переповнених камерах без вентиляції; вони не ма-
ють можливості для відпочинку та сну, для вмивання, а єдина їжа, 
що вони одержують, приноситься, головним чином, родичами. Де-
легація КЗК зажадала, щоб український уряд негайно вжив заходів 
для виконання рекомендацій, наданих Комітетом у пунктах 45 і 46 
звіту про візит 2000 року, а також припинити практику тримання в 
районних відділах міліції протягом тривалого часу.

У другому поточному спостереженні делегація КЗК порекомен-
дувала українській владі негайно виділити достатній обсяг коштів 
відомствам, відповідальним за іноземних громадян, що затримані 
відповідно до законодавства про іноземців, для задоволення їхніх 
основних потреб (достатнє харчування, відповідні постільні прина-
лежності та одяг), і провести ретельну перевірку використання цих 
коштів.

 У третьому поточному спостереженні делегація зажадала припи-
нити практику утримання осіб, затриманих відповідно до імміграцій-
ного законодавства, протягом довгого часу в трьох камерах Ізолятор 
тимчасового утримання підрозділу військової частини № 2142 у Му-
качевому. У камерах відсутній доступ до природного освітлення, немає 
вентиляції, крім того, затримані не мають можливості здійснювати 
прогулянки на свіжому повітрі й дотримуватися особистої гігієни.

10. У листі від 15 квітня 2003 р. Українські посадові особи про-
інформували КЗК щодо заходів, вжитих у відповідь на ці поточні 
спостереження. Ці заходи будуть в подальшому розглянуті у звіті.
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II. Факти, виявлені під час візиту, 
та запропоновані заХоди

А. устАнови міністерствА внутрішніх спрАв

1. Попередні зауваження

11. Законодавчі норми, що регулюють позбавлення волі праців-
никами органів внутрішніх справ, уже описувалися в попередніх зві-
тах про візити КЗК. У зв’язку з цим необхідно нагадати, що міліція 
може, своєю власною владою, затримати особу, що підозрюється у 
вчиненні карного злочину, на максимальний термін 72 години. Про-
те, відповідно до закону від 21 липня 2001, Кримінально-Процесу-
альний Кодекс був наведений у відповідність до Української Конс-
титуції. Тепер, якщо бажано продовжити затримання, слідчі органи 
повинні доправити підозрюваного до суду протягом цих 72 годин 
(статті 106 і 165-2 Кримінально-Процесуального Кодексу). Суддя мо-
же ухвалити рішення щодо затримання підозрюваного під вартою на 
строк до 15 діб та згодом продовжити цей термін максимально до 18 
місяців[2].

Особа, термін затримання якої був продовжений, має бути пе-
реведена до слідчого ізолятора (СІЗО). Однак затриманий може бути 
залишений в ІТУ на строк до 10 діб, якщо перевід до СІЗО не може 
бути здійснений через далеку відстань або відсутність необхідних 
комунікацій.

12. У своїй відповіді на звіт про візит 2001 року (документ CPT/
Inf (2002) 24), українські посадові особи заявили, що, завдяки втру-
чанню суддів, переповненість ізоляторів була значно зменшена. На 
жаль, візит, проведений наприкінці 2002 року, показав зворотне. Всі 
установи такого типу, крім Київського ІТУ, були переповнені. Ви-
явилося, що у різних відвіданих регіонах, судді схилялися до того, 
щоб залишати підозрюваних під вартою на прохання слідчих ор-
ганів та прокуратури.

КЗК рекомендує українській владі підвищити рівень поінфор-
мованості працівників слідчих органів і прокуратури, а також суддів, 
щодо нового законодавства та закликати їх активно застосовувати 



��

Доповідь КЗК про візит 2002 року 

запобіжні заходи, не пов’язаних з утриманням під вартою, до осіб, 
підозрюваних у здійсненні карних злочинів (див. також пункт 85 
нижче).

13. Крім того, в 2002 р., розглядаючи відповідні документи, де-
легація КЗК знову виявила випадки утримання ув’язнених в ІТУ 
довше, ніж протягом дозволених законом 10 діб (наприклад, до 48 
діб в ІТУ районного відділу Міністерства внутрішніх справ України 
в Хусті).

У зв’язку з цим КЗК звертає увагу на лист Генеральної Проку-
ратури України, що було спрямоване 15 грудня 2002 р. цивільним та 
військовим прокурорам з наказом суворого дотримання положень 
статті 155 Кримінально-процесуального кодексу щодо тривалості ут-
римання в ІТУ. КЗК волів би одержати інформацію щодо результатів 
виконання цих настанов.

14. КЗК також приємно зазначити, що після зустрічі делегації із 
представниками Генеральної Прокуратури, були також видані інст-
рукції стосовно повернення ув’язнених з СІЗО до відділень міліції 
для слідчих дій. Відповідно до нової процедури, затвердженої в 
грудні 2002 р., при наявності вимоги про повернення ув’язненого до 
відділення міліції, керівники слідчих підрозділів і керівники СІЗО 
повинні направити прокуророві, що веде нагляд за слідством, до-
кладний звіт, у якому викладаються причини вимоги переводу..

Ця ініціатива відповідає рекомендації, що була повторена КЗК 
у пункті 27 звіту про візит 2000 р. Комітет дуже сподівається, що ця 
процедура буде офіційно введена до нового Кримінально-процесу-
ального кодексу, прийняття якого наразі готується.

15. Відповідно до статті 11 Закону про міліцію, міліція може 
затримувати осіб, що підозрюються у бродяжництві, на строк до 30 
діб з дозволу прокурора. КЗК хоче знати, які кроки були зроблені 
українською владою задля приведення цієї норми у відповідність до 
статті 29 Конституції[3].

16. У ході візиту також з’ясувалося, що правоохоронні органи ви-
користовували положення Кодексу про адміністративні порушення 
(ст. 263) і статтю 11 Закону про міліцію для затримання та допиту 
поза сферою дії часових меж, визначених Кримінально-процесуаль-
ним кодексом.
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Делегація спостерігала багато випадків зміни статусу ув’язненого 
з «адміністративного» на «карний», коли затриманий ставав підоз-
рюваним у вчиненні абсолютно не того злочину, за яке він спочатку 
був арештований.

КЗК рекомендує українській владі вжити відповідних заходів 
для викорінювання цієї практики та забезпечити, аби затримання 
та допит осіб, підозрюваних у вчиненні карних злочинів, здійсню-
валися у суворій відповідності до положень Кримінально-процесу-
ального кодексу.

2. Катування та інші форми жорстокого поводження

17. Поводження з особами, позбавленими волі співробітниками 
оперативних відділів міліції, залишається джерелом серйозної стур-
бованості КЗК і зараз, через чотири роки після його першого візиту 
до України. Знову було отримано безліч скарг на фізичне жорстоке 
поводження під час затримання й, особливо, у ході допитів.

Навпаки, КЗК не чуло скарг на фізичне жорстоке поводження з 
боку тюремного персоналу ІТУ.

18. Немає потреби перелічувати тут форми фізичного жорсто-
кого поводження, що описані в скаргах, оскільки вони вже були 
перелічені в пункті 18 про візит 2000 року. Як і раніше, у багатьох 
випадках жорстокість поводження була такою, що може бути прирів-
няна до катувань.

Делегація також одержувала скарги на моральні образи. За 
розповідями ув’язнених колишніх співробітників міліції, з якими 
розмовляли члени делегації, їх залякували приміщенням разом з 
іншими ув’язненими, а не окремо, а також фізичним жорстоким по-
водженням. Жінка-ув’язнена розповіла, що їй загрожували тим, що 
в неї заберуть дитину й віддадуть її до дитячого будинку, якщо вона 
не підпише визнання.

19. Більшість скарг на фізичне жорстоке поводження були отри-
мані за кілька тижнів або навіть місяців до візиту делегації. Таким 
чином, всі сліди жорстокого поводження могли зникнути за цей час. 
Делегація, однак, зібрала достатню кількість медичних даних, що 
підтверджують скарги. Наприклад:

– одна людина скаржилася, що близько 12 днів тому його було 
сильно побито по обличчю та по голові. Медик делегації огля-
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нув ув’язненого й виявив: синець під правим оком, безболіс-
ний при пальпації, близько 2 см довжиною й 3 мм шириною; 
синець під лівим оком, безболісний при пальпації, аналогіч-
ного кольору й розміру; округлий синець ледь менший 1 см у 
діаметрі, безболісний при пальпації, на лівій вилиці; точко-
видні садна в процесі загоєння за мочкою лівого вуха;

– інший опитаний повідомив, що близько 20 днів тому його 
побили ногами й кийком по голові та інших частинах тіла 
три оперативних працівники. При огляді медиком делегації 
були виявлені: кілька паралельних коричнюватих подряпин 
шириною кілька міліметрів і довжиною від 4 до 8 см на лівій 
стороні грудної клітки в області 4-8 ребер, злегка болючі при 
пальпації; жовті гематоми неправильної форми на обох сторо-
нах грудної клітки, набряк на лівій стороні верхньої губи;

– третій ув’язнений поскаржився, що, після затримання 18 
жовтня 2002 р., його жорстоко побили хокейною ключкою 
співробітники Одеського відділу з боротьби з організованою 
злочинністю. Для переводу у відділення міліції він був спря-
мований до одної з міських лікарень, де, 21 жовтня 2002 року, 
була видана медична довідка, що дозволяє прийняти його до 
ІТУ. У довідці, що була підшита до його медичної карти в 
СІЗО, було зазначено, що лікарі виявили у пацієнта округлу 
гематому на лівому боці, гематому на правій стороні грудей і 
гематому в центрі грудей. Рентгенівське обстеження показало 
перелом ребер. Він був обстежений 21 і 22 жовтня 2002 р. в 
Інституті судової медицини Одеського медичного факульте-
ту. У медичній довідці докладно описані гематоми на голові, 
правому і лівому плечах, лівій стороні грудей і правій сідниці. 
Був зроблений висновок, що такі ушкодження були нанесені 
тупим предметом, приблизно 21 жовтня. Травми були класи-
фіковані як «тілесні ушкодження середньої важкості».

Незважаючи на дані медичного обстеження, скарга, подана 
матір’ю затриманого до прокуратури, була відхилена 21 листопада 
2002 року з єдиним коментарем, що скарга не підтвердилася.

20. У світлі наявної інформації, КЗК може зробити ті ж виснов-
ки, що й в 1998 і 2000 роках, а саме, що особи, позбавлені волі спів-
робітниками правоохоронних органів, піддаються значному ризику 
фізичного жорстокого поводження, що межує із катуваннями, під 
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час затримання й/або перебування під вартою у міліції (особливо 
під час допитів).

Візит 2002 р. показав, що рекомендації, надані КЗК у поперед-
ньому звіті й спрямовані на введення стратегії запобігання жорсто-
кого поводження, виконуються повільно. З огляду на статті 3 і 10 
пункту 2 Конвенції, українська влада повинна вжити більш енер-
гійних заходів для боротьби із проблемою жорстокого поводження 
у міліції.

21. 15 травня 2001 р. Колегія Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни направила лист всім співробітникам міліції із проханням до-
тримуватися законів і прав затриманих. Лист також закликав керів-
ників всіх рівнів забезпечити зразкове виконання міліцією своїх 
обов’язків. Такий лист не може не викликати схвалення.

КЗК рекомендує, аби цей лист регулярно надсилався до право-
охоронних органів та підкреслював, що порушення спричинять су-
воре покарання.

22. Безсумнівно, одним з найбільш ефективних засобів запобі-
гання жорстокого поводження з особами, позбавленими волі, є ре-
тельне розслідування компетентними органами всіх скарг на таке 
поводження і, у разі потреби, відповідне покарання винних. Це ма-
тиме сильний стримуючий ефект. Навпаки, якщо компетентні ор-
гани не будуть належним чином реагувати на скарги, співробітники 
міліції, схильні до жорстокого поводження, незабаром повірять у 
свою безкарність.

23. У зв’язку з цим треба з сумом зазначити, що делегація КЗК 
знову чула скарги, що прокурори й судді не звертають уваги на за-
яви про жорстоке поводження, навіть якщо в потерпілого є наявні 
ушкодження.

Це підтверджується й цифрами, наданими Генеральною Проку-
ратурою України. Протягом перших 10 місяців 2002 року українські 
прокурори не порушили жодної кримінальної справи проти спів-
робітників правоохоронних органів за статтями 126 (образа й побої) 
і 127 (катування) Кримінального кодексу.

КЗК рекомендує Генеральній Прокуратурі України направити 
директиви прокурорам для того, щоб вони проявляли більшу актив-
ність у боротьбі з жорстоким поводженням. Кожна скарга на жор-
стоке поводження має бути ретельно розслідувана. Крім того, дії 
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прокурора не обов’язково повинні залежати від наявності офіційної 
скарги – вони повинні вживати заходів у кожному випадку, коли 
можна припустити одержання ушкоджень ув’язненим під час пере-
бування в правоохоронних органах.

КЗК також хоче одержати всі подробиці третьої справи, описа-
ної в пункті 19, які дозволили прокуророві відхилити скаргу.

24. Із часу набрання чинності виправленнями до Кримінально-
процесуального кодексу, всі особи, до яких застосовується запобіж-
ний захід у вигляді утримання під вартою, мають бути спрямовані 
до судді, який ухвалює рішення щодо такого заходу. Це найбільш 
позитивна зміна, оскільки воно надає затриманому можливість скар-
житися на жорстоке поводження. Далі, навіть за відсутності скарги, 
сам факт доставки затриманого до суду дозволяє судді вжити за-
ходів, якщо спостерігаються які-небудь ознаки того, що жорстоке 
поводження мало місце (наприклад, наявні ушкодження, зовнішній 
вигляд або поведінка затриманого).

КЗК надає наступної рекомендації: якщо підозрюваний, до-
ставлений до суду, заявляє про жорстоке поводження з боку міліції, 
суддя повинен записати таку скаргу, наказати провести невідкладну 
медичну експертизу й вжити необхідних заходів для забезпечення 
ретельного розслідування скарги. Такий підхід повинен викорис-
товуватися поза залежністю від того, чи має ув’язнений наявні зов-
нішні ушкодження. Далі, навіть за відсутності скарг на жорстоке по-
водження, суддя повинен віддати наказ про проведення медичного 
обстеження, якщо є які-небудь підстави вважати, що людина могла 
стати жертвою жорстокого поводження.

Також важливо, щоб особи, звільнені з-під варти без доправ-
лення до суду, мали право звернутися за медичним обстеженням і 
одержати довідку від лікаря відповідної кваліфікації.

25. КЗК вже неодноразово підкреслював, що найкращою га-
рантією від жорстокого поводження є його категоричне неприйнят-
тя самими співробітниками міліції. КЗК зазначає, що з 2000 року 
Міністерство внутрішніх справ ввело нову систему набору й під-
готовки співробітників міліції, засновану на західноєвропейському 
досвіді підготовки поліцейських з використанням сучасних техноло-
гій. На підставі інформації, отриманої від офіційних осіб, КЗК не 
зміг скласти чітке уявлення про тривалість такої підготовки або що-
до конкретних заходів, вжитих для впровадження ідей прав людини 
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до практичної професійної підготовки для роботи в таких ситуа-
ціях, як затримання або допит підозрюваних. КЗК хотів би одержати 
більш докладні відомості щодо таких заходів.

Крім того, КЗК хотів би довідатися, чи проходять вже працюючі 
співробітники міліції професійну перепідготовку, щоб також ско-
ристатися новими програмами підготовки.

26. Нарешті, у світлі інформації, зібраної під час візиту 2002 
року, КЗК рекомендує негайно припинити існуючу практику відмо-
ви у прийомі в ІТУ затриманих з наявними ушкодженнями і їхнім 
поверненням до районних відділень, звідки ті прибули, у випадках, 
коли міліція не може представити медичну довідку, що реєструє ці 
ушкодження. КЗК розуміє бажання персоналу ІТУ у таких випадках 
уникнути відповідальності за ці ушкодження. Проте цього можна 
досягти, якщо затримані проходитимуть медичне обстеження при 
надходженні до ІТУ (див. пункт 46 нижче).

3. Основні засоби запобігання жорстокого поводження

27. Варто нагадати, що КЗК надає особливого значення трьом 
правам осіб, позбавлених волі міліцією:

– право затриманого повідомити близьких родичів або третю 
сторону за своїм вибором про ситуацію;, що склалася

– право на звертання до юриста;
– право на звертання до лікаря.

28. Що стосується права затриманого повідомити близьких ро-
дичів або третю сторону щодо свого стану, це право викладене у 
статті 106 Кримінально-процесуального кодексу наступними слова-
ми: «слідчий орган невідкладно інформує одного з родичів про за-
тримання особи, підозрюваної в здійсненні злочину».

Проте делегація чула безліч скарг, що на практиці цього права 
не дотримуються. Крім того, розгляд форм реєстрації затримань по-
казав, що існує очевидне положення, що дозволяє правоохоронним 
органам вирішувати це питання на свій розсуд.

КЗК рекомендує вжити заходів для забезпечення суворого прак-
тичного дотримання норм статті 106 Кримінально-процесуального 
кодексу. Далі КЗК повторює рекомендацію, надану в пункті 41 звіту 
про візит 1998 року, де зазначено, що будь-яка можливість затримки 
виконання цього права має бути обумовлена законом, забезпечена 
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необхідними гарантіями (наприклад, будь-яка затримка повинна 
бути зареєстрована в письмовому вигляді із зазначенням причин і 
повинна бути схвалена суддею або прокурором) і суворо обмежена 
в часі.

29. Питання доступу до послуг юриста продовжує бути джере-
лом стурбованості КЗК. Незважаючи на запевнення українського 
уряду у відповідях на звіти КЗК, на практиці багато ув’язнених, яких 
опитувала делегація, не мали доступу до послуг юристу з моменту 
позбавлення волі.

Далі, з бесід зі співробітниками міліції й слідчими з’ясувалося, 
що вони по-різному розуміють норми Кримінально-процесуально-
го кодексу щодо часу, коли дозволене звертання до юриста. Багато 
хто вважає, що це право набуває чинності тільки «перед першим 
допитом» (який може проводитися протягом 24 годин після затри-
мання).

Варто сказати, що положення Кримінально-процесуально-
го кодексу не визначають точно час, коли можливе звертання до 
юриста. Виправлена версія статті 106 передбачає, що слідчий орган 
зобов’язаний повідомити особу, підозрювану у здійсненні правопо-
рушення, щодо його права на доступ до послуг юриста «з моменту 
затримання», у той час як статті 43 і 43-1 говорять, що підозрюва-
ний/обвинувачуваний може звернутися до юриста та зустрітися з 
ним «перед першим допитом».

КЗК рекомендує внести зміни у відповідні норми Криміналь-
но-процесуального кодексу, щоб було чітко встановлене, що особи, 
позбавлені волі міліцією, мають право на звертання до юриста з 
моменту затримання. До внесення таких виправлень Комітет реко-
мендує дати міліції чіткі інструкції, щоб затримані мали доступ до 
послуг юриста з моменту затримання відповідно до статті 106, тобто 
з моменту, коли особа змушена залишитися зі співробітниками пра-
воохоронних органів.

30. Питання доступу до послуг юриста осіб, що не мають кош-
тів для оплати таких послуг, уже ставився перед українською вла-
дою. Вони заявили, що органи слідства та суду можуть, відповідно 
до встановленої процедури, призначити юриста через адвокатури на 
вимогу затриманого, або у випадку, коли, відповідно до статті 45 
Кримінально-процесуального кодексу, участь юриста є обов’язковою. 
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Проте були згадані значні труднощі в залученні юристів у зв’язку з 
низькою пропонованою оплатою.

КЗК рекомендує українській владі поліпшити поінформованість 
асоціацій юристів у питаннях надання юридичної допомоги особам, 
позбавлених волі міліцією. Крім того, КЗК рекомендує забезпечи-
ти належною інформацією осіб, позбавлених волі, про можливість 
виклику юриста з адвокатур.

31. Українські влади дотепер не вжили заходів для закріплення 
в законодавстві права осіб, що затримані міліцією, на звернення до 
лікаря. КЗК рекомендує невідкладно вжити необхідних заходів.

32. Що стосується інформування затриманих про їхні права, тут 
ситуація як і раніше незадовільна. Відповідно до статті 106 Кримі-
нально-процесуального кодексу, копія реєстраційного запису про 
затримання, у якій описані права та обов’язки, має бути негайно 
видана затриманому та спрямована прокуророві. Проте, надруковані 
бланки, побачені делегацією, містили лише згадування про те, що 
затриманий був проінформований про його права (без роз’яснення 
цих прав або хоча б посилань на відповідні статті Кримінально-про-
цесуального кодексу). У деяких випадках навіть був відсутній підпис 
затриманого про те, що він одержав інформацію щодо своїх прав. 
Крім того, затриманим повідомляли про їхні права тільки перед 
першим допитом, а не в момент позбавлення волі.

КЗК змушений повторити рекомендацію, надану в пункті 36 
свого попереднього звіту, що всі особи, затримані міліцією, повинні 
бути забезпечені документом з викладом всіх їхніх прав у чіткій і 
доступній формі в момент позбавлення волі. Крім того, такий доку-
мент повинен бути доступний кількома мовами, а затриманий має 
підписати заяву, що підтверджує, що він був проінформований про 
свої права зрозумілою йому мовою.

33. Очевидно, що перелічені вище права повинні дотримуватися 
щодо всіх категорій осіб, позбавлених волі міліцією, включаючи за-
триманих відповідно до Кодексу про адміністративні порушення та 
Закон про міліцію. КЗК хотів би знати, чи це так.

34. КЗК також раніше рекомендував українській владі негайно 
створити правила проведення допитів (тобто чіткі правила або при-
нципи, відповідно до яких мають проводитися допити в міліції). 
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У цей час таких правил усе ще немає. Однак КЗК звернув увагу на 
посібник з методики допитів, наданий делегації офіційними особа-
ми. КЗК вірить, що ця настанова є корисним починанням, що буде 
легко піддаватися оновленню для втілення удосконалених методик і 
принципів, викладених у пункті 52 звіту про візит 1998 року.

КЗК рекомендує українській владі створити такі правила про-
ведення допитів.

35. У пункті 39 звіту про візит 1998 року КЗК був змушений 
підкреслити важливість своєчасної та акуратної реєстрації затри-
мання (тобто з моменту, коли затриманий був змушений залиши-
тися зі співробітниками правоохоронних органів). Візит 2002 року 
знову показав, що в багатьох випадках це не робиться (наприклад, 
не зазначається час затримання або звільнення, відомості про три-
валість арешту в записах про затримання не відповідають записам у 
реєстраційному журналі, є закреслювання або навіть спостерігаєть-
ся повна відсутність яких-небудь реєстраційних журналів). Коротше 
кажучи, люди утримувалися під вартою у міліції протягом тривало-
го часу без відповідної реєстрації позбавлення їхньої волі. Це дуже 
ганебна практика.

КЗК рекомендує українській владі негайно створити чіткі інс-
трукції з акуратного, повного й точного ведення записів реєстрації 
затримань.

4. Умови утримання

а. Районні відділення міліції

36. Як було вище зазначено в пункті 9, делегація КЗК відзначи-
ла поточне спостереження, що стосується нестерпних матеріальних 
умов утримання протягом тривалих строків у районних відділеннях 
міліції.

У камерах є тільки вузькі лави (0,3-0,4 м завширшки), за відсут-
ності або браку природного освітлення, іноді відсутнє навіть штучне 
освітлення (так було в одній з камер Київського районного відділен-
ня міліції Одеси), а також погана вентиляція. Розмір камер коли-
вається від ледь більше 2 м2 (у Маліновському районному відділенні 
міліції Одеси) до, у найкращому випадку, ледь більше 7 м2 (у Му-
качівському районному відділенні міліції). Затримані можуть зали-
шати свої камери в певний час задля відвідування туалети, але не 
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мають можливості дотримуватися особистої гігієни. Крім того, було 
встановлено, що у своїй їжі вони покладаються тільки на родичів.

37. І на центральному, і на місцевому рівні делегацію запевняли, 
що такі камери в цих районних відділеннях призначені для ув’язнення 
не більш, ніж на 3 години, для встановлення особи. Проте опитуван-
ня затриманих і перевірка записів показали, що це не так.

У Київському районному відділі міліції Одеси чотири особи ут-
римувалися в камері площею 5,8 м2 протягом 24-72 годин. Крім того, 
між 26 і 30 листопада (напередодні візиту делегації) у камерах ана-
логічного розміру утримувалися від 16 до 32 осіб. У Мукачівському 
районному відділенні міліції в камерах 4 м2 і 7 м2 одночасно перебу-
вали до 7 осіб. Термін затримання при цьому становив до 65 годин.

Утримання людей у таких умовах протягом тривалого часу легко 
може бути класифіковане як нелюдське та принизливе поводження.

38. Реакція української влади на поточне спостереження, здійс-
нене КЗК, є незадовільною.

КЗК розуміє, що неможливо протягом однієї доби перебудува-
ти приміщення для ув’язнення, які були побудовані за часів, коли 
«норми поводження із затриманими та заарештованими були інши-
ми». Проте, ситуація, що делегація КЗК спостерігала в 2002 році, є 
неприпустимою і має бути виправленою.

Районні відділення міліції геть не придатні для тривалого 
ув’язнення. Проте, у разі проведення рекомендованих нижче удоско-
налень, ці приміщення можуть бути пристосовані для затримки на 
кілька годин (тобто менше, ніж на ніч).

Таким чином, відповідно до статей 3 і 10, пункт 2 Конвенції, 
КЗК закликає українську владу негайно покласти край практиці 
тримання затриманих у районних відділеннях міліції більше, ніж 
кілька годин.

Далі, КЗК рекомендує вжити заходів для того, щоб камери в 
районних відділеннях міліції утримувалися в чистоті, мали достатнє 
штучне освітлення та вентиляцію.

Нарешті, Комітет рекомендує, щоб всі затримані мали постій-
ний доступ до питної води.

б. Ізолятори тимчасового утримання (ІТУ)

39. КЗК уже відзначив зусилля української влади з поліпшен-
ня умов утримання в ІТУ (див. пункт 54 звіту про візит 2000 року 
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та відповідь влади). Крім того, КЗК розуміє, що поліпшення в цій 
сфері уповільнюються через економічні труднощі.

Згідно із відповіддю українських офіційних осіб від 15 квітня 
2003 р., реконструкція ізоляторів не передбачена державним бюдже-
том. Тому Міністерство внутрішніх справ повинне розробити спіль-
ні програми з місцевою владою й знайти необхідні кошти.

Із цього приводу КЗК змушений підкреслити, що позбавлен-
ня людей волі спричиняє відповідальність держави за забезпечення 
основних життєвих потреб, і ця відповідальність повинна прийма-
тися на вищому державному рівні. Таким чином, КЗК закликає всі 
державні органи забезпечити підтримку, у тому числі фінансову, ро-
боті Міністерства внутрішніх справ з поліпшення умов в ізоляторах 
тимчасового утримання.

На зустрічі з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини 
з’ясувалося, що в 2002 році Заступник Прем’єр-міністра виділив 
Міністерству внутрішніх справ значну суму, але ці гроші не були, як 
планувалося, витрачені на поліпшення умов ув’язнення. КЗК хотів 
би одержати коментарі української влади із цього приводу.

40. Наступне відвідування ІТУ у Києві виявило деякі поліп-
шення: установа не була переповненою (100 ув’язнених на 156 міс-
ць); третій поверх був відремонтований, і кожний ув’язнений на 
поверсі мав своє ліжко; вентиляційна система на другому поверсі 
була удосконалена. Крім того, тепер є два дворики для прогуля-
нок. Однак надійшло безліч скарг, що прогулянки обмежені при-
близно десятьма хвилинами. Ув’язнені забезпечені матрацами та 
ковдрами (хоча й брудними). Варто сказати, що на вікнах камер як 
і раніше були ставні, а інші поверхи перебували в стані крайньої 
занедбаності (див., серед іншого, пункт 48 звіту про візит 2000 
року).

41. Що стосується інших ІТУ, що були відвідані, Комітет хоче 
підкреслити, що найкращі матеріальні умови спостерігалися в Уж-
городському ізоляторі. Камери там добре освітлені, частково природ-
ним світлом, чисті, правильно обладнані (ліжка, матраци, ковдри, 
стіл, лави) і просторі (від 11 до 25 м2). Правда, є один серйозний не-
долік – відсутність зовнішнього дворика для прогулянок.

У всіх інших місцях матеріальні умови були, м’яко говорячи, 
середніми. Більшість зауважень, висловлених у попередніх звітах, 
усе ще справедливі. Хоча деяких заходів було вжито незадовго до 
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візиту КЗК, такі як фарбування камер і надання матраців та ковдр 
(наприклад, у Житомирі й Одесі), у камерах як і раніше відсутнє 
природне освітлення, а штучне освітлення та вентиляція були не-
достатніми. Туалети в камерах були недостатньо ізольовані, якщо 
взагалі ізольовані, а вмивальники мали потребу у ремонті. Як і 
раніше, доступ до засобів гігієни залежав від передач, що одержува-
лися ув’язненими, а також не було умов для дотримання особистої 
гігієни.

Ситуація з харчуванням відрізнялася: у деяких ІТУ харчування 
було триразовим, у той час як в інших воно було двох- або навіть 
одноразовим.

42. Можливість прогулянок як і раніше залишається виклю-
ченням, у багатьох з відвіданих ІТУ відсутні прогулянкові двори-
ки. Проте навіть там, де вони є, делегація зовсім не впевнена, що 
ув’язнені мають можливість щоденної годинної прогулянки. Ситуа-
ція з дозвіллям залишається незмінною з 2000 року. Тільки в рідких 
випадках ув’язнені мають можливість читати.

43. Крім того, спостерігалася надзвичайна переповненість ус-
танов: наприклад, аналіз реєстраційних журналів у Мукачівському 
ІТУ показав, що там перебували до 42 ув’язнених при офіційній 
місткості 28 осіб, а в Хустівському ІТУ – до 35 на 22 місця.

44. У своєму листі від 15 квітня 2003 року українська влада за-
явила, що, завдяки бесіді наприкінці візиту, основні недоліки були 
усунуті: всі затримані у відвіданих установах мають тепер можливість 
щоденної годинної прогулянки, повні комплекти постільних прина-
лежностей, а також розпочатий демонтаж ставень з вікон камер у 
Житомирському ІТУ. Така ж робота проводиться й в інших ізолято-
рах. Крім того, місцевою владою було виділено 520 000 гривень на 
відновлення Одеського ІТУ і спорудження там прогулянкових дво-
риків. Для зменшення переповненості в установах правоохоронних 
органів у Києві було вирішено побудувати другий ІТУ на 600 місць, 
з відділенням для осіб, хворих на туберкульоз та інші інфекційні за-
хворювання. Крім того, почата робота з відновлення другого поверху 
вже існуючого ІТУ у Києві.

45. КЗК із інтересом відзначає ці заходи й хоче одержати до-
кладний звіт про реалізацію запланованих проектів. У зв’язку з цим 
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Комітет рекомендує приділити особливу увагу швидкому демон-
тажу віконних ставень у камерах ІТУ по всій країні й створенню 
прогулянкових двориків достатнього розміру для фізичних вправ 
ув’язнених. Далі, КЗК рекомендує:

– негайно забезпечити, щоб у тих ІТУ, де є дворики для прогу-
лянок, ув’язнені мали реальний доступ туди протягом однієї 
години щодня;

– негайно забезпечити, щоб у всіх ІТУ ув’язнені були забезпе-
чені повним комплектом чистих постільних приналежностей, 
з регулярним пранням;

– негайно забезпечити, щоб у всіх ІТУ ув’язнені були забезпе-
чені основними гігієнічними приналежностями з можливістю 
митися щодня (включаючи гарячий душ один раз на тиждень 
протягом усього терміну ув’язнення);

– негайно забезпечити, щоб у всіх ІТУ ув’язнені одержували 
харчування відповідну кількість разів;

– забезпечити достатню ізоляцію туалетів у камерах;
– забезпечити доступ ув’язнених до матеріалів для читання у 

всіх ІТУ;
– забезпечити, щоб кількість ув’язнених в ІТУ не перевищувала 

офіційну місткість, і вжити заходів для поступового зменшен-
ня кількості ув’язнених; кінцевою метою має бути надання 
житлового простору не менше 4 м2 на людину.

46. Ситуація з медичним обслуговуванням слабко покращала-
ся із часу попереднього візиту, незважаючи на гарантії, надані ук-
раїнською владою. Медичне обстеження ув’язнених при прибутті 
усе ще проводиться нерегулярно. В Івано-Франківському ІТУ, де 
не було фельдшера, медичні питання задавав черговий офіцер. При 
наявності скарг людину посилали до лікарні. В ІТУ, де при надход-
женні проводився медичний огляд (наприклад, у Київському ІТУ), 
це робилося в присутності персоналу установи.

Крім того, було з’ясовано, що при переводі ув’язнених з СІЗО до 
ІТУ, лікування від туберкульозу, що вони проходили у СІЗО, пере-
ривалося, частково через недостатній зв’язок між медичним персо-
налом СІЗО та ІТУ.

КЗК знову повторює рекомендацію, щоб всі ув’язнені при над-
ходженні до ІТУ проходили обстеження кваліфікованим працівни-
ком медичної служби. Таке обстеження повинне проводитися по-
за зоною чутності й, за винятком випадків, коли медик спеціально 
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просить про це, поза зоною видимості персоналу установи. Далі КЗК 
рекомендує вжити необхідних заходів для того, щоб:

– забезпечити регулярну присутність фельдшера в ІТУ;
– невідкладно забезпечити безперервне лікування від туберку-

льозу ув’язнених у випадку переводу з СІЗО до ІТУ. Зрозумі-
ло, що це потребує більш близьких контактів між медичними 
працівниками установ Департаменту виконання покарань та 
установ Міністерства внутрішніх справ.

47. Що стосується контактів із зовнішнім світом, ситуація не 
змінилася, і КЗК закликає українську владу переглянути, нарешті, 
законодавчі норми й практику в цій сфері (порівн. пункти 56 і 57 
звіту про візит 2000 р.).

в. Центр прийому та розподілу бродяг

48. Загалом, матеріальні умови утримання в центрі прийому й 
розподілу бродяг в Івано-Франківську прийнятні. Проте туалети, 
що знаходяться усередині камери, варто ізолювати й необхідно по-
лагодити душ (які не працювали під час візиту).

Навпаки, ситуація з руховою активністю незадовільна, з вра-
хуванням того, що ув’язнення може тривати до тридцяти діб. Хоча 
в центрі є прогулянковий дворик, ув’язненим не дозволяється його 
відвідування. До того ж, протягом усього часу ув’язнення, за винят-
ком часу прибирання, ув’язнені перебувають узаперті у своїх каме-
рах. КЗК рекомендує виправити цей стан справ.

г. Центр прийому 
та розподілу неповнолітніх

49. Делегація КЗК була приємно здивована умовами в центрі 
прийому й розподілу неповнолітніх у Житомирі, призначеному для 
утримання неповнолітніх у віці від 11 до 18 років на строк до 30 
діб, що може бути збільшений у два рази. Спальні й житлові при-
міщення просторі, чисті, добре обладнані й прикрашені. У центрі 
є спортивний зал, кімната відпочинку та дуже добре обладнаний 
зовнішній ігровий майданчик ігрова. Крім того, є розроблена про-
грама діяльності протягом дня, що включає освітню, соціальну й 
психологічну підтримку.

Цей гідний наслідування приклад можна тільки вітати.
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Б. іноземні громАДяни, зАтримАні віДповіДно	
До зАконоДАвствА про іноземців

1. Попередні зауваження

50. Відповідно до різних чинних законів[4], особа, що підоз-
рюється в порушенні  про іноземців, може бути затримана на строк 
до 72 годин винятково на розсуд Державної прикордонної служби 
або міліції за умови письмового повідомлення прокурора протягом 
24 годин після арешту. Термін затримання може бути продовжений 
до 10 днів з дозволу прокурора, після чого, якщо вирішено депорту-
вати цю особу, вона може, чекаючи депортації, бути затриманою, з 
дозволу прокурора, на невизначений термін часу.

КЗК одержав інформацію, що українська влада розглядає про-
позицію про виправлення до закону, для того, щоб максимальний 
період ув’язнення в очікуванні депортації не перевищував 6 місяців. 
КЗК хотів би одержати подальшу інформацію із цього питання.

У зв’язку з цим й з урахуванням статті 29 Конституції України, 
КЗК також хоче знати, чи має намір українська влада уповноважити 
суд ухвалювати рішення щодо розміщення іноземців при терміні 
ув’язнення, що перевищує 72 години.

51. Делегація відвідала ізолятор тимчасового утримання, що 
складається з трьох камер, прикордонного пункту в Чопі, на кордоні 
зі Словаччиною й Угорщиною (тоді в ньому перебувало дві особи), 
і три ізолятори тимчасового утримання військової частини 2142, а 
саме: три камери при штабі в Мукачевому, центр для жінок і дітей 
на четвертому поверсі будинку в тому ж місті та Павшинський центр 
для чоловіків, розташований у великому будинку посередині лісу 
приблизно в 15 кілометрах від Мукачевого. 11 осіб утримувалися в 
камерах при штабі, 34, у тому числі 11 неповнолітніх – у центрі для 
жінок і дітей, і 101 – у Павшинському центрі для чоловіків.

2. Жорстоке поводження

52. Делегація почула безліч скарг на жорстоке поводження під час 
затримання прикордонниками, головним чином у вигляді ударів.

Крім того, деякі ув’язнені скаржилися, що вони піддавалися фі-
зичному жорстокому поводженню при затриманні або після прибуття 
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до Павшинського центру (удари, ляпаси) з боку військовослужбовців 
прикордонних військ, які жадали від них гроші або коштовні речі.

53. КЗК рекомендує українській владі недвозначно роз’яснити 
військам Прикордонної служби, що не можна застосовувати більше 
сили, ніж це є необхідним при затриманні, і що, після узяття затри-
маного під контроль, немає жодних виправдань його побиттю.

КЗК також рекомендує ініціювати розслідування скарг на фі-
зичне жорстоке поводження при вимаганні грошей або цінностей.

54. КЗК змушений підкреслити, що, хоча це й не жорстоке по-
водження, у деяких відвіданих ізоляторах затримані протягом три-
валого часу піддавалися низці негативних факторів, таких як пере-
повненість, погані матеріальні й санітарні умови, відсутність прогу-
лянок і програми діяльності, які можуть бути розцінені як нелюд-
ське і таке, що принижує гідність, поводження (порівн. пункти 58 і 
59 нижче).

3. Умови утримання

а. Матеріальні умови

55. З точки зору КЗК, особи, позбавлені волі на тривалий строк 
відповідно до законодавства про іноземців, мають бути розміщені в 
центрах, спеціально пристосованих для цієї мети, з матеріальними 
умовами й режимом, що відповідають юридичному стану затрима-
них і укомплектованими персоналом належної кваліфікації.

Ув’язнені в таких центрах повинні утримуватися у відповідно 
мебльованих, чистих і відремонтованих камерах, з достатнім житло-
вим простором для кількості людей, що перебувають там. Далі, не-
обхідно подбати про зовнішній вигляд і розташування приміщень, 
щоб уникнути, по можливості, відчуття перебування у в’язниці.

56. У Мукачівському центрі для жінок і дітей матеріальні умо-
ви були, загалом, прийнятними, головним чином завдяки зовнішній 
допомозі (від Служби Верховного Комісара ООН зі справ біженців і 
деяких НУО). Кімнати для ув’язнених достатнього розміру; рівень 
надходження денного світла, штучного освітлення й опалення за-
довільний. Санітарне обладнання, хоча й старе, утримується в по-
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рядку, є гаряча вода. Крім того, очевидне бажання створити гарну 
атмосферу в установі, зокрема, є дитяча кімната з безліччю іграшок.

57. У Чопі приміщення чисті, достатньо освітлені, опалюють-
ся, забезпечені ліжками, матрацами й ковдрами. У душах є гаряча 
вода. Однак розмір камер недостатній для кількості, що перебуває 
там, ліжок (наприклад, 4 ліжка на 12,5 м2). Крім того, дослідження 
реєстраційних записів показало, що приміщення регулярно бувають 
дуже переповненими.

58. У Павшинському центрі для чоловіків затримані утримують-
ся тільки в частині приміщень, а ціле крило не використовується. 
Заповнення кімнат, що використовуються, обурливо високе, напри-
клад 17 чоловік у кімнаті площею 17 м2. Єдині меблі – ліжка, і, 
до того ж, їхня кількість недостатня. Приміщення не опалюють-
ся, ув’язнені не мають теплого одягу й лежать по кілька людей під 
ковдрами, намагаючись зігрітися. Крім того, у багатьох з них немає 
взуття й вони змушені ходити босоніж. Туалети тільки зовні й у 
неприйнятному стані. У центрі немає душів, а тільки кілька кранів 
з холодною водою. Ув’язнені не забезпечуються засобами особистої 
гігієни або миючими засобами. До того ж, під час візиту їдальня 
була на ремонті, і ув’язнені їли просто неба.

Стан затриманих, що перебувають у карантині через підозру на 
туберкульоз, неприйнятний (див. також пункт 67 нижче). Під час 
візиту десять чоловік перебували в ізоляції в маленькому трикімнат-
ному приміщенні з моменту прибуття в центр за десять днів до того. 
У приміщенні не було меблів, і ув’язнені спали на підлозі. Штучне 
освітлення було далеко від нормального – на весь ізолятор була тіль-
ки одна лампочка. Ув’язненим дозволялося залишати приміщення 
тільки на короткий час, один раз на день, для відвідування туале-
ту. Іншого часу дня вони були змушені використовувати пластикові 
пляшки для відправлення природних потреб.

59. У камерах при штабі в Мукачевому ситуація виявилася на-
віть гіршою.

Під час відвідування не менше чотирьох чоловік перебували 
в камері площею 7,25 м2, при тому, що, відповідно до існуючого 
законодавства[5], мінімальний житловий простір на одну людину – 
2,5 м2, чого теж вже недостатньо. Далі, при дослідженні реєстра-
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ційних записів та опитуванні ув’язнених з’ясувалося, що в кожній 
камері зазвичай утримуються від шести до восьми чоловік.

На додаток, через відсутність денного світла (тільки в одній ка-
мері було маленьке віконце 20 см на 25 см) і вкрай слабкого штуч-
ного освітлення, у камерах постійно темно. Відсутня вентиляція. 
Деякі ув’язнені змушені спати на підлозі через відсутність матра-
ців і ковдр. Відсутні вмивальні, тому ув’язнені не можуть помитися. 
У всьому відділенні є тільки один туалет; щоб ним скористатися, 
ув’язнені повинні викликати охоронця стукотом у двері. Деякі люди 
утримувалися в таких умовах більше місяця.

60. Що стосується харчування, ситуація була задовільною в цен-
трі для жінок і дітей (жінки могли готовити з наданих їм продуктів, 
а матерям, що годують, видавалося додаткове молоко).

Однак ситуація була набагато менш задовільною в інших ізоля-
торах, особливо в Павшино та у Мукачівському штабі, де делегація 
одержала безліч скарг щодо низької якості й недостатньої кількості 
харчування. Делегація звернула увагу, що харчування ув’язнених 
складалося винятково з їжі, що містить крохмаль, та і її бракувало.

61. Вищезгадані спостереження, що стосуються матеріальних 
умов і харчування, змусили делегацію відзначити, наприкінці ві-
зиту, поточне спостереження у відповідності до статті 8, пункт 5 
Конвенції, і зажадати від української влади невідкладно виділити 
достатні фінансові ресурси органам, що відповідають за утримання 
осіб, затриманих відповідно до законодавства про іноземців, для за-
безпечення основних життєвих потреб ув’язнених (задовільного хар-
чування, постільних приналежностей та необхідного одягу), а також 
проконтролювати використання цих ресурсів.

Делегація також зажадала, аби, відповідно до статті 8, пункт 5 
Конвенції, було припинено практику утримання людей протягом 
довгого часу в камерах при штабі військової частини 2142 у Мука-
чевому.

У листі від 15 квітня 2003 р. українські офіційні особи повідо-
мили КЗК, що кроки щодо поточних спостережень делегації були 
розпочаті, і що відповідних заходів буде вжито в рамках бюджету на 
2003 рік.

КЗК хоче одержати, протягом одного місяця після одержання 
цього звіту, докладну інформацію щодо конкретних вжитих заходів. 
Крім того, Комітет хоче одержати, у той же строк, підтвердження, 
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що ув’язнені більше не утримуються протягом довгого часу в каме-
рах при штабі військової частини 2142 у Мукачевому.

62. На додаток, у світлі попередніх спостережень, КЗК рекомен-
дує, щоб у відвіданих ізоляторах тимчасового утримання й, при не-
обхідності, в інших ізоляторах з аналогічною ситуацією, були негай-
но вжиті необхідні заходи для:

– забезпечення достатнього освітлення (включаючи денне світ-
ло), вентиляції й опалення в ізоляторах тимчасового утри-
мання;

– зменшення ступеня наповненості спалень/камер; кінцевою 
метою має бути надання 4 м2 житлового простору кожному 
ув’язненому;

– забезпечення видачі їжі у спеціально призначених для цього 
приміщеннях;

– надання кожному ув’язненому можливості приймати душ як 
мінімум один раз на тиждень із достатньою кількістю гарячої 
води;

– забезпечення всіх ув’язнених основними засобами, необхід-
ними для дотримання особистої гігієни (мило, зубна щітка 
й паста, рушники тощо), і своєчасною періодичною заміною 
цих засобів;

– надання ув’язненим достатньої кількості засобів для триман-
ня в чистоті й гігієнічному стані їхніх камер/спалень та сані-
тарних приміщень;

– забезпечення кожного ув’язненого власним ліжком.

б. Діяльність

63. КЗК вітає політику відкритих дверей, що практикується в 
центрі для жінок і дітей у Мукачевому та у Павшинському центрі 
для чоловіків, де ув’язнені можуть відвідувати дворик для прогуля-
нок у будь-який час.

Стан ув’язнених, що перебувають у Чопському центрі та каме-
рах при штабі в Мукачевому, набагато гірший – вони зовсім не ма-
ють доступу до прогулянкового дворика. Вони замкнені в камерах 
24 години на добу. На думку КЗК, ця ситуація є неприйнятною. 
Комітет вважає за необхідне надання всім ув’язненим можливості 
щоденної годинної прогулянки. У зв’язку з цим КЗК рекомендує ук-
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раїнській владі негайно вжити необхідних заходів для виправлення 
цієї ситуації.

64. Як вже було зазначено, діти в центрі для жінок і дітей у Му-
качевому можуть відвідувати кімнату для ігор (див. пункт 56 вище). 
З іншого боку, у жодному з відвіданих ізоляторів не було організова-
не дозвілля для дорослих. Немає настільних ігор, телевізора або хоча 
б радіо. Діючі норми[6] передбачають надання ув’язненим журналів, 
якщо можливо, відповідною мовою. Проте у дійсності це не робить-
ся, за винятком, бути може, Чопа, де видаються газети українською 
мовою.

Загалом, практично всі дорослі ув’язнені проводять тижні, міся-
ці, а іноді й більше ніж півроку, у повному неробстві.

65. КЗК розуміє, що через важку економічну ситуацію, що спос-
терігається зараз в Україні, неможливо в найближчому майбутньо-
му забезпечити задовільний спектр діяльності для таких ув’язнених. 
Проте КЗК вважає, що необхідно докласти зусиль для забезпечення 
основного мінімуму діяльності, наприклад, доступу до радіо/телеба-
чення або іншим розвагам, настільним іграм або настільному тенісу, 
забезпечити ув’язнених газетами й журналами, відповідно до пра-
вил. КЗК рекомендує українській владі здійснити необхідні кроки в 
цьому напрямку.

Без слів зрозуміло, що, із поліпшенням економічної ситуації, 
ув’язнені повинні одержувати доступ до більш різноманітної діяль-
ності.

Крім того, що стосується Чопського центра, якщо з огляду на 
розташування приміщень, посадові особи не можуть забезпечити 
політику відкритих дверей і забезпечити мінімум діяльності, КЗК 
рекомендує, щоб ці приміщення використовувалися винятково для 
коротких строків утримання.

в. Медичне обслуговування

66. У різних місцях, відвіданих делегацією, доступ до лікарів і 
медичної допомоги був, у цілому, задовільним. Наприклад, у Чопі 
до фельдшера можна звертатися цілодобово, а в Павшино фельдшер 
чергує протягом дня, а іноді він працює разом з лікарем. Крім того, 
при необхідності ув’язнені можуть скористатися послугами лікарні.
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Однак делегація стурбована відсутністю систематичних і регу-
лярних візитів медичного персоналу до ув’язнених, що перебувають 
у камерах при штабі в Мукачевому. Делегація також помітила, що у 
всіх ізоляторах ув’язнені можуть попросити про зустріч із лікарем 
або фельдшером, але вони не оглядаються систематично медичним 
персоналом на прийомі. Медичне обстеження обов’язково повинне 
проводитися, зокрема, для запобігання поширення заразних захво-
рювань, запобігання самогубств і своєчасної реєстрації тілесних уш-
коджень. КЗК рекомендує українським посадовим особам усунути ці 
недоліки.

67. Як було сказано вище, у Павшино 10 чоловік перебували в 
карантині протягом десяти днів за підозрою на туберкульоз, чека-
ючи результатів медичних аналізів з лікарні (див. пункт 58 вище). 
Тільки на настійну вимогу делегації центр звернувся до лікарні за 
результатами аналізів, внаслідок чого карантин був відразу припи-
нений. Зрозуміло, що дедалі більш тісна взаємодія між лікарнею та 
Павшинським центром дозволить випускати таких людей з ізолято-
ра набагато швидше, може й навіть у день прибуття.

КЗК рекомендує скласти докладну інструкцію для застосування 
в ізоляторах тимчасового утримання у випадках підозри на туберку-
льоз, що містить заходи, яких має бути вжито до ув’язнених у таких 
випадках, включаючи умови утримання.

г. Наглядовий персонал

68. Робота персоналу центрів для утримання іммігрантів досить 
складна. По-перше, неминуче виникають труднощі в спілкуван-
ні, викликані мовним бар’єром. По-друге, багато ув’язнених важко 
сприймають факт позбавлення волі. По-третє, існує ризик напруже-
них відносин між ув’язненими, що належить до різних національ-
ностей або етнічних груп. У зв’язку з цим КЗК надає особливого 
значення уважному відбору й відповідній підготовці наглядового 
персоналу центрів для утримання іммігрантів. Поряд зі знанням су-
часних методів особистого спілкування, співробітники повинні бу-
ти знайомі з різними культурами, і хоча б деякі з них повинні знати 
відповідні іноземні мови. Далі, персонал потрібно навчити розпізна-
ванню можливих симптомів стресу, що спостерігаються в ув’язнених 
(посттравматичні або викликані соціально-культурними змінами) і 
вживати необхідних заходів.
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69. Вищезгаданих вимог не дотримуються у відвіданих центрах. 
Персонал складається з військовослужбовців строкової й надстроко-
вої служби, що не мають навичок у затриманні й нагляді над інозем-
цями. КЗК рекомендує українській владі ввести спеціальну підго-
товку для співробітників центрів для іноземців, яка б задовольняла 
переліченим вимогам.

4. Гарантії для затриманих іноземців

а. Гарантії під час затримання

70. Як було сказано вище, особа, підозрювана в порушенні зако-
нодавства про іноземців, може бути затримана на строк до 72 годин з 
умовою повідомлення прокурора протягом 24 годин після затримки, 
і на строк до 10 днів із санкцією прокурора (див. пункт 50 вище). 
Проте при дослідженні низки справ делегація дійшла висновку, що 
прокурора не було повідомлено про затримання, і що санкції проку-
рора не було запитано у встановлений термін.

КЗК рекомендує українській владі негайно вжити заходів для 
забезпечення дотримання відповідного законодавства.

71. Затримані іммігранти, так само, як і інші позбавлені волі 
особи, повинні користуватися гарантіями проти жорстокого повод-
ження, а саме з моменту затримання мати право повідомити кого-не-
будь про своє затримання, а також можливість звернутися до юриста 
та лікаря (із цього приводу див. пункт 66 вище). Далі, вони повинні 
одержати інформацію, без затримки й зрозумілою їм мовою, про всі 
свої права й процедурі, що застосовується до них.

72. Відомості, зібрані під час візиту 2002 року, показали, що 
більшість затриманих не мали можливості скористатися гарантіями, 
викладеними в попередньому пункті.

Права повідомити родичів або третю сторону про затримання, 
надане чинним законодавством, на практиці не існує.

Що стосується права на звертання до юриста – права, явно зга-
даного в Інструкції із процедури затримання та охорони ув’язнених 
прикордонною службою України – далеко не всі люди, з якими зус-
трічалася делегація, розповіли, що вони змогли скористатися цим 
правом. Під час відвідування камер при штабі в Мукачевому делега-
ція зустріла кількох юристів; згодом виявилося, що вони перебували 
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там як виключення – всі ув’язнені пояснили членам делегації, що 
вони бачать цих юристів уперше. Дослідження документів підтвер-
дило, що юристи не були присутніми при опитуванні затриманих. 
Крім того, інформація, зібрана делегацією, показала, що доступ до 
перекладача також не забезпечувався.

У центрах були надруковані пам’ятки з викладом прав і обов’язків 
ув’язнених. Однак виявилося, що їх не видавали затриманим. У Чопі 
копія такої пам’ятки українською мовою була наклеєна зовні камер, 
де утримувалися затримані. У результаті дуже багато ув’язнених, з 
якими зустрічалися члени делегації, стверджували, що їх не проін-
формували про їхні права.

73. У світлі перелічених вище спостережень КЗК рекомендує ук-
раїнським посадовим особам вжити необхідних заходів для забез-
печення того, щоб усі без винятку особи, затримані відповідно до 
законодавства про іноземців:

– мали право, з моменту затримання, повідомити родичів або 
третю сторону за своїм вибором про свій стан;

– мали право на звертання до юриста та право спілкуватися з 
юристом на всіх етапах розгляду;

– могли, при необхідності, одержати допомогу кваліфікованого 
перекладача на різних етапах розгляду;

– негайно інформувалися про їхній стан та права.
У зв’язку з останнім пунктом КЗК рекомендує, щоб на початку 

ув’язнення всім затриманим видавали документ, що роз’яснює про-
цедуру, що застосовується до них, та їхні права. Цей документ має 
бути доступним мовами, найпоширенішими серед осіб, що затри-
мані відповідно до законодавства про іноземців.

б. Ризик жорстокого поводження після висилки

74. Заборона катувань і нелюдського чи принижуючого повод-
ження або покарання спричиняє зобов’язання не повертати особу до 
країни, якщо є вагомі підстави припускати, що там ця особа піддас-
ться реальному ризику катування або жорстокого поводження. Від-
повідна процедура має, таким чином, надавати затриманим реальну 
можливість представити свою справу на розгляд, а офіційні особи, 
уповноважені розглядати такі випадки, повинні мати необхідну під-
готовку та мати доступ до об’єктивної й незалежної інформації про 
ситуацію із правами людини в інших країнах.
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У цьому контексті Комітет стурбований фактом, що максималь-
ний термін подачі заяви про надання притулку обмежений зако-
ном[7] до п’яти днів після прибуття на територію України у випадку 
законного в’їзду, і до трьох днів, якщо в’їзд здійснений нелегально. 
Заяви, подані після цього крайнього строку, не розглядаються. Та-
кий підхід призведе до висилання (повернення) осіб до країни, де 
вони можуть піддатися катуванням і жорстокому поводженню. КЗК 
рекомендує українському уряду переглянути законодавчі норми в 
цій сфері.

75. Далі, з огляду на серйозність питання, рішення про виси-
лання особи з території держави, незалежно від того, чи подавалася 
заява про притулок чи ні, може бути оскаржене в іншому, незалеж-
ному, органі перед набранням ним чинності.

Делегація не змогла з’ясувати, чи можлива подача апеляції про-
ти рішення щодо депортації або рішення про відмову в наданні при-
тулку. Однак у листі від 15 квітня 2003 р. український уряд повідо-
мив КЗК, що були здійснені кроки для надання затриманим права 
подавати до суду заяву щодо надання статусу біженця.

КЗК бажає одержати додаткову інформацію про застосовані 
процедури й можливість подачі апеляцій у таких обставинах. Комі-
тет також хоче довідатися, чи існує норма про апеляцію з дією, що 
призупиняє.

76. У світлі наявної інформації делегація зробила висновок щодо 
систематичного повідомлення офіційних осіб країн, з яких прибули 
затримані, про факти затримання, навіть у випадку подачі заяви про 
надання притулку. Таке систематичне повідомлення може, у певних 
ситуаціях, мати дуже несприятливі наслідки. КЗК рекомендує вжи-
ти необхідних заходів для забезпечення того, щоб таке повідомлення 
відбувалося тільки за згодою затриманих.

в. Інші питання

77. Що стосується контактів між ув’язненими-членами однієї 
родини, КЗК схвалює дії посадових осіб, вжиті впродовж останніх 
кілька місяців, з метою дозволити ув’язненим-членам однієї родини 
спілкуватися один з одним листуванням й іноді бачитися. Під час 
візиту делегація навіть зустрілася із чоловіком, якому було дозволено 
перебувати в ув’язненні разом із дружиною й дітьми, як виняток, 
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через стан здоров’я. КЗК вважає, що якщо родина, наприклад, чо-
ловік, дружина й діти, позбавлені волі відповідно до законодавства 
про іноземців, необхідно докласти зусиль, аби не розлучати родину. 
КЗК закликає українську владу продовжувати заходи, що вжива-
ються в цьому напрямку.

78. Щодо контактів із зовнішнім світом, делегація КЗК не 
зустрічала (за винятком Мукачівського центра для жінок і дітей) 
ув’язнених, яких би відвідували після ув’язнення під варту, і не змог-
ла з’ясувати, яких практичних заходів було вжито для полегшення 
процедури відвідувань. Далі, у жодної з установ делегація не бачила 
телефонів для ув’язнених. КЗК хоче одержати від українських поса-
дових осіб інформацію із цього питання.

79. Делегація спостерігала різні способи запису інформації у 
відвіданих установах, наприклад, реєстраційні журнали, а в Пав-
шино – комп’ютерні файли. Було помічено, що записи неповні й 
неточні. Наприклад, у багатьох випадках не були згадані точна дата 
й час позбавлення волі. Тому рекомендації, надані в пункті 35 вище 
щодо реєстрації затримань, застосовуються й тут.

80. Делегація відзначила, що прокурор відвідував центри тимча-
сового утримання в Павшино у вересні 2002 року.

КЗК вважає, що відвідування центрів тимчасового утримання 
прокурорами може мати велике значення для запобігання жорсто-
кого поводження з ув’язненими й, загалом, допомогти забезпечити 
задовільні умови ув’язнення. КЗК хоче одержати інформацію, чи всі 
центри регулярно відвідуються прокурорами.

в. устАнови ДержАвного ДепАртАменту	
виконАння покАрАнь

1. Попередні зауваження

81. Делегація КЗК відвідала три пенітенціарних установи: в’яз-
ницю № 8 у Житомирі, слідчий ізолятор № 21 і колонію № 41 в 
Одесі. Візит до останньої установи був здійснений спеціально для 
оцінки виконання рекомендацій КЗК з дисциплінарних питань.
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82. Спочатку варто зазначити, що спостерігається значний про-
грес у вирішенні одного з питань, що найбільше турбує КЗК,, а саме 
проблеми переповненості. У листопаді 2002 р. кількість ув’язнених 
бути 197 222 (у порівнянні з 220 306 в 2000 р.) при офіційній міст-
кості 222 797 місць (207 506 в 2000 р.).

Одним з важливих досягнень у цій області була низка законо-
давчих реформ в 2001 році, що полягають у внесенні виправлень 
до Кримінально-Процесуального кодексу, які призвели до введення 
нового Кримінального кодексу й виправлень до Виправно-Трудового 
кодексу України. Зокрема, було введене положення про альтерна-
тивні види покарання, таких як суспільні роботи, обмеження волі 
в пенітенціарних установах відкритого типу або виправні роботи за 
місцем основної діяльності. Крім того, умови умовного й достроко-
вого звільнення стали більш гнучкими.

Інші істотні досягнення в цій сфері – дві програми, одна з яких 
спрямована на поліпшення матеріальних умов (2000-2004), а дру-
га передбачає проведення подальших реформ і підтримку тюремної 
системи (2002-2005), затверджені секретаріатом кабінету міністрів. Ці 
програми розроблені, серед іншого, для збільшення майна в’язниць і 
забезпечення відповідних умов виконання покарань із урахуванням 
прав людини.

83. КЗК вітає заходи, що були вжиті українською владою. Проте 
відомості, зібрані делегацією КЗК, показують, що ще багато чого 
потрібно зробити. Говорячи більш конкретно, наприкінці 2002 р. як 
і раніше спостерігалася надзвичайна переповненість у СІЗО, де пе-
ребувало 43 273 ув’язнених на 36 953 місць.

84. Національні й місцеві органи влади виразили стурбованість 
цією ситуацією, яку вони пов’язують із ставленням прокуратури та 
репресивних судів. Хоча після реформи Кримінально-Процесуаль-
ного кодексу в липні 2001 року, що наділила суддів повноваженнями 
ухвалювати рішення щодо утримання під вартою, тимчасово спос-
терігалося значне зменшення кількості ув’язнених (див. відповідь 
українського уряду, стор. 6, 7 і 23), наприкінці 2002 стала очевидною 
зворотна тенденція – істотне збільшення кількості ув’язнених. При-
родно, тиск із боку слідчих і прокурорів, а також суспільна думка, 
значною мірою винуваті в такому підході суддів.

85. КЗК може тільки шкодувати про таку тенденцію, що ставить 
під погрозу зусилля, докладені українською владою, і особливо Де-
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партаментом виконання покарань, після візиту КЗК в 2000 році. Ко-
мітет знову підкреслює, що збільшення місткості СІЗО не є саме по 
собі вирішенням проблеми (див. пункт 111 звіту про візит 1998 р.). 
КЗК вважає, що правоохоронні органи та судова влада повинні усві-
домити необхідність вживання заходів для боротьби з переповненіс-
тю, і що має бути забезпечена активна участь цих органів у таких 
заходах.

КЗК закликає українську владу забезпечити, аби всі відповід-
ні органи приймали активну участь у боротьбі з переповненістю 
за допомогою практичного застосування всіх заходів, введених з 
2001 року. Відповідно до принципів, що викладені в Рекомен-
даціях Європейського Комітету Міністрів R (80) 11 відносно до-
судового ув’язнення й R (99) 22 щодо переповненості в’язниць і 
зменшення кількості ув’язнених, на яких ґрунтувалися українські 
законодавці, найбільша увага має бути приділена тому, щоб ут-
римання під вартою використовувалося тільки у виняткових ви-
падках і протягом мінімального терміну, сумісного з інтересами 
правосуддя.

86. КЗК також вважає, що час українським посадовим особам 
розглянути, у контексті своїх зусиль гуманізації й модернізації пе-
нітенціарних установ, питання відмови від багатомісних камер на 
користь невеликих приміщень. Багатомісні камери неминуче ма-
ють на увазі брак самітності для ув’язнених у повсякденному житті 
й спричиняють істотну небезпеку залякування й насильства. Такі 
умови можуть сприяти розвитку кримінальної субкультури й полег-
шити зв’язок між кримінальними угрупованнями. Вони також мо-
жуть зробити задачу контролю з боку персоналу надзвичайно важ-
кою, навіть унеможливити її. У таких умовах розміщення окремих 
ув’язнених з урахуванням їх сумісності й потреб стає майже нездій-
сненним завданням. Безумовно, перехід від великих камер до мен-
ших приміщень повинен супроводжуватися заходами забезпечення 
того, аби ув’язнені проводили розумну кількість часу поза камерами, 
займаючись різною діяльністю.

КЗК хотів би знати думку української влади з цього питання.

87. Візит в 2002 році також виявив позитивні зрушення в пи-
танні харчування ув’язнених (див. пункт 60 звіту про візит 2000 р.). 
КЗК із задоволенням відзначає програму на 2001-2005 рр. з поліп-
шення харчування й матеріальних умов, введену українським уря-
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дом з метою збільшення сільськогосподарського виробництва у 
в’язницях. Спостереження на місцях, зокрема в СІЗО № 21, по-
казали, однак, що ще багато чого потрібно зробити, щоб ув’язнені 
одержували їжу задовільної якості й у достатній кількості. Вихо-
дячи із цього, КЗК рекомендує українській владі подвоїти свої зу-
силля в цій сфері.

88. Щодо організації діяльності ув’язнених, українська влада 
зазначила, що це є основною проблемою тюремних адміністрацій. 
КЗК із зацікавленістю зазначає заходи, що були вжиті в цій сфері 
в рамках програми на 2002-2005 рр., спрямованої на реформування 
та підтримку пенітенціарної системи шляхом заохочення фірм, які 
підтримують контакти з нею, а також схеми професійного навчання 
й освіти, адаптованої до потреб ув’язнених.

Необхідно якомога швидше впровадити ці заходи, спрямовані 
на виконання рекомендацій КЗК. Це зажадає серйозних зусиль не 
тільки з боку Департаменту виконання покарань, але й з боку ін-
ших державних органів, згаданих у програмі (Міністерства еконо-
міки, фінансів, освіти й науки, Державної податкової адміністрації 
тощо.).

КЗК закликає українські державні органи, згадані в програмі на 
2002-2005 рр., забезпечити якнайшвидше вжити заходів із впровад-
ження системи діяльності ув’язнених, їхнього професійного навчан-
ня й освіти.

2. Жорстоке поводження обіг

89. Під час візиту 2002 року делегація не одержала скарг на фі-
зичне жорстоке поводження з боку персоналу в’язниці № 6 і СІЗО 
№ 21.

90. Проте на початку квітня 2003 р. КЗК одержала скарги, що, 
після відвідування делегацією СІЗО № 21, ув’язнені, опитані делега-
цією, залякувалися тюремним персоналом. У скаргах також йшлося, 
що між 5 лютим й 15 березня 2003 р. співробітники, одягнені в мас-
ки, проводили обшуки, у ході яких ув’язнених били за протест проти 
форми, у якій ці обшуки проводилися (вилучалося багато речей, у 
тому числі документи, що стосуються розглянутих справ).
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КЗК рекомендує українській владі провести незалежне й ретель-
не розслідування цих скарг і повідомити Комітет, у встановленому 
порядку, про результати розслідування.

91. У колонії № 14 делегація одержала скарги, згідно з якими, 
у квітні-травні 2002 року, після вечірньої перевірки, кілька спів-
робітників в’язниці в масках, нібито п’яні, прийшли в сектор № 3 і 
побили кийками ув’язнених, що перебувають у відділеннях 11, 13 і 
20, за допомогою інших ув’язнених, які теж були в масках. У листі 
від 15 квітня 2003 р. українські посадові особи надали висновки 
офіційного розслідування цих скарг, проведеного місцевою й облас-
ною тюремною адміністрацією. У висновку було зазначено, що скар-
ги не підтвердилися. Висновок ґрунтувався на: письмових заявах 
ув’язнених із сектора № 3, що такого інциденту не було, і що вони 
не мають скарг проти тюремної адміністрації; інтерв’ю з офіцером, 
відповідальним за сектор № 3; рапорті голови оперативного відді-
лу; перевірці різних реєстраційних документів; відсутності запиту із 
прокуратури про розслідування таких випадків.

КЗК зовсім не задоволений цим розслідуванням і його результа-
тами. Це було абсолютно залежне внутрішнє розслідування тюрем-
ної адміністрації.

КЗК рекомендує українській владі однозначно повідомити пер-
сонал колонії № 14, що будь-які форми жорстокого поводження не-
прийнятні й суворо каратимуться.

92. Увага делегації КЗК у колонії № 14 також було прикута до 
практики призначення «чергових ув’язнених», що мають назву «дню-
вальними», чиїм завданням є підтримка порядку й контроль, у тому 
числі обов’язок доповідати тюремному персоналу щодо всіх інци-
дентів й порушень режиму. Ця практика офіційно передбачена Пра-
вилами внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ. Такі 
ув’язнені, відібрані тюремною адміністрацією, також контролюють 
ситуацію поза камерами, наприклад у виробничих майстернях або 
при переміщеннях територією колонії.

Делегація помітила явно напружені відносини між днювальни-
ми та іншими ув’язненими. Спостерігалася наявна недовіра з боку 
останніх, а також надходили скарги на зловживання днювальних 
владою. Члени делегації й самі бачили, як деякі днювальні запису-
вали прізвища ув’язнених, які розмовляли з делегацією; такий стан 
справ неприпустимий.
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У листі від 15 квітня 2003 р. українські посадові особи спросту-
вали факт виконання днювальними функцій з підтримки порядку 
й контролю. КЗК не розділяє цієї думки. Багато обов’язків, що зга-
дані в Правилах внутрішнього розпорядку, явно підпадають під це 
визначення.

Часткова передача відповідальності за дотримання порядку й 
безпеки, що є компетенцією тюремного персоналу, є неприйнятною. 
Це піддає більш слабких ув’язнених ризику експлуатації з боку ін-
ших ув’язнених і може призвести до насильства й залякування. КЗК 
рекомендує внести до Правил внутрішнього розпорядку виправно-
трудових установ виправлення для того, щоб ув’язненим не передава-
лися повноваження, пов’язані з підтримкою порядку та контролем.

3. Особливі категорії ув’язнених

93. У світлі спостережень, зроблених делегацією під час візиту 
2002 року, КЗК хоче висвітлити кілька питань, пов’язаних з певними 
категоріями ув’язнених.

а. Умови утримання ув’язнених, засуджених 
до довічного ув’язнення й до тюремного режиму

94. У своєму звіті про візит 2000 року (пункти 67-77) КЗК заявив, 
що поводження із засудженими до довічного ув’язнення є предметом 
серйозного занепокоєння Комітету, і надав низку рекомендацій для 
поліпшення цієї ситуації.

Спостереження делегації в Житомирській в’язниці № 8 і СІЗО 
№ 21 підтвердили наявність деяких поліпшень у сенсі матеріальних 
умов і деяких аспектів режиму.

95. Матеріальні умови утримання таких ув’язнених у Жито-
мирській в’язниці № 8 та СІЗО № 21 були прийнятними. Камери 
чисті, з достатнім освітленням і вентиляцією, обладнані ліжками з 
повними комплектами постільних приналежностей, є стіл, туале-
ти досить ізольовані. Площа камер – від 6 до 10,2 м2. Такі камери 
призначені для двох осіб, хоча іноді в них утримується тільки один 
ув’язнений.

КЗК підкреслює, що камери площею 6-7 м2 повинні, як прави-
ло, виділятися для однієї людини (крім виняткових випадків, коли 
не можна залишати ув’язненого на самоті). У камерах розміром 10 м2 
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можна розмістити двох осіб, за умови, якщо ув’язнені мають мож-
ливість проводити розумну кількість часу поза камерою.

В обох установах у камерах для довічно ув’язнених штучне ос-
вітлення було включено постійно, хоча в Житомирі яскравість світла 
вночі зменшувалася. Це суперечить відповіді Уряду України на звіт 
КЗК про візит 2000 року, де було зазначено, що в камерах для довіч-
ного ув’язнення була встановлена система електричного освітлення, 
що дозволяє, за необхідності, увімкнути світло вночі для контролю 
над ув’язненими.

Делегація також помітила, що засуджені до довічного ув’язнення 
носили жовтогарячу тюремну форму з написом «довічне ув’язнення», 
що є принизливим.

96. Візит 2002 року підтвердив, що особи, засуджені до довічно-
го ув’язнення, тепер можуть одержувати дві великі передачі вагою по 
30 кг на рік і дві маленьких передачі по 2 кг на рік; вони також мо-
жуть робити покупки в тюремному магазині. Проте з’ясувалося, що 
обсяг дозволених передач менше, ніж можна одержувати в колоніях. 
Крім того, для багатьох з них право на покупки в тюремному мага-
зині є чисто теоретичним, оскільки через відсутність роботи вони 
не заробляють грошей.

97. Що стосується режиму засуджених до довічного ув’язнення, 
їм гарантується щоденна годинна прогулянка (до двох годин у ви-
падку гарної поведінки) і вони тепер мають право працювати. Були 
пом’якшені правила, що регулюють контакти із зовнішнім світом: 
тепер на рік дозволені два коротких побачення тривалістю до чо-
тирьох годин (додаткове побачення може бути дозволене у випад-
ку гарної поведінки ), листування не обмежене, а також ув’язненим 
можна користуватися телефоном (якщо вони за нього платять) про-
тягом 15 хвилин кожні три місяці.

98. Зрозуміло, що такий прогрес заслуговує схвалення. Однак 
до досягнення цілей, викладених у рекомендаціях КЗК щодо актив-
ності поза камерами, спілкування й контактів із зовнішнім світом, 
усе ще далеко.

На практиці, особи, засуджені до довічного ув’язнення, прово-
дять 23 години на добу у своїх камерах, їхні єдині заняття – читан-
ня, настільні ігри й прослуховування радіопрограм у камерах, і ще, 
для деяких ув’язнених, що мають телевізор, перегляд телепрограм.
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Робота, що виконується у камері, надається час від часу; нап-
риклад, у Житомирській в’язниці № 8 працюють у середньому 56 
чоловік з 170, що відбувають довічний ув’язнення.

99. Що стосується контактів із зовнішнім світом, два «корот-
ких» побачення, дозволені цій категорії ув’язнених, не відповідають 
рекомендаціям КЗК, наданим у пункті 73 звіту про візит 2000 року, 
де зазначено, що право на побачення має бути зрівняне із правом 
ув’язнених, що перебувають у колоніях, як це передбачено розділом 
39 Виправно-трудового кодексу.

100. У світлі вищезазначеного КЗК рекомендує:
– забезпечити довічно ув’язнених тюремною формою, що не 

виділяється кольором й ліквідувати напис на формі, що поз-
начає вид ув’язнення;

– забезпечити, аби штучне освітлення не включалося в нічний 
час за винятком випадків гострої потреби;

– подвоїти зусилля із надання особам, що відбувають довічне 
ув’язнення, більших можливостей для роботи та іншої корисної 
діяльності поза камерами (спорт, освіта, дозвілля тощо);

– привести право довічно ув’язнених на побачення у відповід-
ність до подібного права осіб, що перебувають у колоніях.

Що стосується права на одержання передач, варто звернути ува-
гу на рекомендацію, надану нижче в пункті 118.

101. Крім того, в Україні як і раніше не введена відповідна політи-
ка утримання в ув’язненні осіб, засуджених до довічного ув’язнення. 
У зв’язку з цим КЗК посилається на принципи, викладені в пункті 75 
звіту про візит 2000 року й рекомендує приділити особливу увагу 
введенню такої політики..

102. КЗК також стурбований тим фактом, що, всупереч запевнен-
ням українських офіційних осіб, зберігається практика регулярного 
заковування в наручники засуджених до довічного ув’язнення, коли 
вони залишають камеру й навіть коли хто-небудь входить до камери 
(наприклад, у СІЗО № 21). Більше того, у СІЗО № 21 ув’язнені при-
стібаються наручниками за одну руку до закріпленого столу перед 
відвідувачами.

КЗК нагадує, що практика регулярного надягання наручників 
на осіб, засуджених до довічного ув’язнення, коли вони перебува-
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ють поза камерами, досить сумнівна, тим більше, що це робиться, 
коли ув’язнені перебувають у безпечному місці. Такі заходи явно не-
виправдані та можуть розглядатися тільки як покарання. Крім того, 
надягання наручників при зустрічі з відвідувачами, безсумнівно є 
принизливим як для ув’язненого, так і для відвідувача.

КЗК рекомендує українським посадовим особам негайно пок-
ласти край вищеописаній практиці.

103. У своєму попередньому звіті (пункт 80) КЗК рекомендував 
терміново переглянути умови утримання ув’язнених, що перебува-
ють на тюремному режимі. В 2002 році делегація ретельно перевіри-
ла стан 204 ув’язнених цієї категорії в Житомирській в’язниці № 8.

104. Матеріальні умови утримання цих ув’язнених можна порів-
няти з умовами для інших ув’язнених, описаними в пункті 111 ни-
жче. Однак у питаннях одержання передач і контактів із зовнішнім 
світом їхній стан був саме такий, як і стан осіб, засуджених до довіч-
ного ув’язнення. Таким чином, Комітет надав рекомендації, анало-
гічні наведеним у пункті 100 вище щодо засуджених до довічного 
ув’язнення.

105. У в’язниці № 8 делегація спостерігала практику часто-
го переводу осіб, засуджених до довічного ув’язнення, і ув’язнених 
тюремного режиму до інших камер. Особи, засуджені до довічного 
ув’язнення, переводилися з камери в камеру в рамках відділення 
щотижня й змінювали поверх кожні шість місяців; ув’язнені тюрем-
ного режиму змінювали камери приблизно кожні шість місяців.

КЗК вже розглядала це питання в пункті 127 звіту про візит 
2000 року, у якому, визнаючи, що оперативні міркування можуть 
зажадати таких заходів, Комітет підкреслював, що було б бажаним 
уникати, у міру можливості, непотрібних переміщень ув’язнених. 
У світлі вищезазначеного КЗК рекомендує українській владі пере-
глянути політику частого переміщення ув’язнених до інших камер у 
в’язниці № 8 і в інших пенітенціарних установах.

б. Режим попереднього ув’язнення та ув’язнення в очікуванні 
остаточного вироку

106. КЗК вважає, що прийшов час українській владі перегля-
нути також режими попереднього ув’язнення та ув’язнення в очіку-
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ванні остаточного вироку (після подачі апеляції). Ці режими мають 
певні неприйнятні риси, наприклад, ув’язнені повинні одержувати 
дозвіл слідчого, прокурора або судна (залежно від стадії процесу) на 
роботу та підтримку контактів із зовнішнім світом (відвідування, 
листування).

Делегація зустрічалася зі значною кількістю таких ув’язнених , 
дорослими та неповнолітніми, які провели місяці, будучи замкне-
ними у своїх камерах по 23 години на добу, без жодних занять і 
позбавлені контактів з родинами.

КЗК нагадує, що, на його думку, у деяких випадках необхід-
но, в інтересах слідства, обмежувати контакти ув’язнених з іншими 
ув’язненими або зовнішнім світом. Однак рішення про такі обмежен-
ня має сприйматися відповідно до обставин у кожному конкретному 
випадку й застосовуватися протягом якомога більш стислого часу. 
Далі, необхідність накладення обмежень на окремих ув’язнених не 
може виправдувати поголовне введення режиму обмеження для всіх 
ув’язнених. Нарешті, КЗК не бачить причин для того, аби особи, 
що очікують остаточного вироку, утримувалися при такому режимі 
тільки на тій підставі, що вони подали апеляцію проти вироку.

КЗК рекомендує українській владі негайно вжити заходів, вклю-
чаючи, якщо потрібно, ліквідацію існуючих законодавчих перешкод, 
для припинення обмежуючого режиму для осіб, що перебувають у 
попередньому ув’язненні, і тих, хто очікує остаточного вироку.

4. Умови утримання у відвіданих 
пенітенціарних установах

107. В’язниця № 8 у Житомирі була побудована в 1994 р. При міст-
кості 1 600 місць, під час візиту в ній перебувало 1 199 ув’язнених. 
З них 756 осіб були в попередньому ув’язненні (включаючи 56 жінок 
і 58 неповнолітніх), 204 були засуджені до тюремного режиму, 170 
відбували довічне ув’язнення і 69 були так званими «адміністратив-
ними» ув’язненими[8]. Більшість ув’язнених була розміщена у вели-
кому корпусі хрестоподібної форми (№ 1), у той час як жінки й не-
повнолітні були в окремому корпусі (№ 2).

108. СІЗО № 21 в Одесі був побудований в 1894 р. Його офіцій-
на місткість – 1 913 місць, а «розширена» місткість – 2 206 місць. 
Наприкінці листопада 2002 р. у СІЗО утримувалося 2 366 ув’язнених 
(що перебувають у попередньому ув’язненні, що очікують остаточ-
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ного вироку й працюючих ув’язнених), включаючи 1 934 чоловіків, 
332 жінок і 100 неповнолітніх. Більшість ув’язнених були розміщені 
у великому корпусі хрестоподібної форми (відділення №№ 1-4), а 
жінки, підлітки, новоприбулі , колишні працівники міліції й іно-
земці – в окремому корпусі (відділення 5 і 6).

109. Колонія № 14, розташована в декількох кілометрах від 
СІЗО № 21, побудована в 1946. Це колонія посиленого режиму для 
чоловіків-рецидивістів. При офіційній місткості 1 882 місць колонія 
працювала в «розширеному режимі» (2 150 місць), і під час відвіду-
вання в ній перебували 2 123 ув’язнених. З урахуванням переповне-
ності СІЗО № 21, у колонії був відкритий тимчасовий 170-місцевий 
СІЗО, де в той час було 162 ув’язнених, що подали апеляцію проти 
рішення суду.

Ув’язнені розміщені в сімох відділеннях, поділених на загони по 
300-350 чоловік.

а. Матеріальні умови[9]

110. У Житомирській в’язниці № 8 найкращі матеріальні умови 
спостерігалися в корпусі для жінок і неповнолітніх. Камери чисті й 
у гарному стані, досить обладнані, забезпечені гарним природним і 
штучним освітленням, туалети ізольовані. У багатьох камерах жит-
ловий простір, хоча й далекий від ідеалу, було більшим, ніж в інших 
відділеннях. Наприклад, у камері площею 29,7 м2 утримувалися сім 
жінок. У камері площею 29 м2 перебували всього троє неповноліт-
ніх, однак призначена ця камера для вісьмох, а це занадто багато. 
Загалом, делегація помітила, що рівень заповнювання камер у цьому 
корпусі надавав кожному ув’язненому тільки 2,5-2,8 м2 житлового 
простору.

111. КЗК схвалює той факт, що в частині корпуса № 1, призна-
ченої для попереднього ув’язнення, адміністративних ув’язнених та 
ув’язнених, засуджених до тюремного режиму, був достатній доступ 
до денного світла й свіжого повітря, крім деяких камер, де на вік-
нах як і раніше є перешкоджаючі засоби (наприклад, дротяна сітка). 
У всьому іншому матеріальні умови були різними. Багато хто з ог-
лянутих камер, хоч і скромно обладнані, були чистими й у гарному 
стані. Інші, однак, були ушкоджені вогкістю й більш брудні, з від-
носно поганим станом туалетів, іржавими ліжками й дуже вбогими 
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постільними приналежностями, зараженими тарганами й іншими 
паразитами.

При кількості ув’язнених під час відвідування, житловий про-
стір у деяких камерах може вважатися терпимим або навіть прий-
нятним. Наприклад, у попередньому ув’язненні в камері розміром 
42 м2 утримувалися 12 ув’язнених, у камері 46 м2 – 13 ув’язнених, у 
камері 19 м2 – 4, а в камері 13 м2 – 3. Але й тут простір був повністю 
зайнятий зайвими ліжками.

Нарешті, опалення становило, м’яко кажучи, проблему, оскіль-
ки температура була трохи вищою за 18°.

112. Тюремна адміністрація доклала реальних зусиль для забез-
печення ув’язнених предметами першої необхідності (гігієнічними й 
миючими засобами, і, якщо потрібно, додатковим одягом і взуттям). 
Деякі жінки скаржилися, однак, що вони не можуть одержати необ-
хідні їм спеціальні гігієнічні приналежності (гігієнічні прокладки/
тампони). Делегація обговорила це питання з керуючим в’язниці, і 
він пообіцяв виправити ситуацію. КЗК хотів би одержати підтверд-
ження того, що цю проблему вирішено.

113. У СІЗО № 21 в Одесі переповненість, збільшена поганими 
матеріальними умовами, може розглядатися як нелюдське та при-
низливе поводження.

Ув’язнені тісняться на невеликому житловому просторі. Напри-
клад, до шести чоловік перебували в камерах площею 7-8 м2, до 15 
чоловік – у камерах 18 м2 і до 37 чоловік (при 40 ліжках) – у камерах 
площею 78 м2. Відповідно до інформації, зібраною делегацією, деякі 
частини в’язниці були навіть більше переповнені в середині листо-
пада 2002 року. Наприклад, до камер розміром 18 м2 у прийомному 
відділенні розміщували до 32 ув’язнених, які були змушені ділити 
десять ліжок.

Багато камер перебувають у вкрай поганому стані, з ушкодже-
ними вогкістю стінами й стелями. Приміщення вимагають ремон-
ту, постільні приналежності часто брудні й у недостатній кількості 
(ув’язнені змушені просити простирадла й ковдри в родичів), туа-
лети недостатньо ізольовані, якщо ізольовані взагалі. Більш того, у 
багатьох камерах у туалетах немає зливу, що, природно не робить 
обстановку більш здоровою. І що найгірше, камери кишать тарга-
нами.
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У деяких камерах ув’язненим доводиться завішувати вікна ков-
драми, аби уберегтися від протягів, оскільки бракує скла. Крім того, 
у багатьох камерах опалення залишає бажати кращого – температу-
ра там не перевищує 17°.

Фактично, єдина позитивна риса – це те, що у всіх камерах є 
достатнє природне освітлення й доступ до штучного світла.

114. Делегація одержала безліч скарг на брак основних гігієніч-
них приналежностей і мийних засобів, включаючи туалетний папір. 
Крім того, ув’язнені змушені прати свої речі, а також простирадла й 
ковдри у своїх камерах за допомогою наявних у них засобів, у вкрай 
сумнівних санітарних умовах.

Далі, через малу кількість душів (наприклад, два душі на 170 
ув’язнених), вони перебувають у жалюгідному стані, і ув’язнені за-
знають великих труднощів у дотриманні особистої гігієни.

115. У листі від 15 квітня 2003 р. Українська влада заявили, що 
для зменшення переповненості планується побудувати новий буди-
нок на 250 місць і перевести низку ув’язнених до інших установ об-
ласті.

Вони також згадали про інші заходи, вжитих для вирішення на-
явних санітарних проблем (таких, як забезпечення дезінфікуючими 
засобами й прання постільної білизни в пральні СІЗО), і зазначили, 
що ув’язнені тепер забезпечуються необхідними гігієнічними при-
належностями.

116. Хоча відвідування колонії № 14 було зосереджено на конк-
ретних аспектах (див. пункт 81 вище), делегація помітила, що у двох 
відвіданих секціях (4 і 7) камери були добре освітлені, мали гарну 
вентиляцію, ліжка з повним комплектом постільних приналежнос-
тей, приліжкові тумбочки й місце для зберігання речей. Санітарні 
приміщення були чистими й у досить гарному стані.

Камери переповнені. У секції 4, наприклад, у камерах площею 
близько 61 м2 перебувало до 35 чоловік; однак це пом’якшувалося 
тим, що протягом дня ув’язнені могли вільно пересуватися в межах 
своєї секції й мали доступ до прогулянкового дворика.

У цій установі делегація одержала численні скарги на брак теп-
лого зимового одягу (пальт й шапок). Питання було обговорено з 
керівником колонії, що завірив делегацію, що є достатньо запасів 
для задоволення потреб ув’язнених. КЗК хоче одержати підтверд-
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ження того, що ув’язнені в колонії № 14 забезпечені одягом, що від-
повідає погодним умовам.

117. У світлі вищезазначеного КЗК рекомендує:

У в’язниці №8:
– провести необхідний ремонт у корпусі № 1, щоб дорівняти 

матеріальні умови в цьому будинку до умов у корпусі № 2, що 
призначений для жінок і неповнолітніх;

– забезпечити достатнє опалення камер;

У СІЗО № 21:
– усунути виявлені матеріальні недоліки, забезпечивши, щоб:

кожний ув’язнений мав власне ліжко з повним і чистим 
комплектом постільних приналежностей;
туалети в камерах були досить ізольовані й мали справний 
злив;
вікна у всіх камерах були засклені;
камери належним чином опалювалися;
душі підтримувалися в справному стані й, якомога швид-
ше, їхня кількість була збільшена;

– завершити заплановане будівництво нового будинку на 250 
місць;

– зменшити ступінь заповнювання в камерах трьох установ, з 
кінцевою метою доведення розміру житлового простору на 
одну людину до 4 м2.

118. У відвіданих установах делегація одержала безліч скарг на 
обмеження кількості передач. КЗК відзначає, що Розділ 41 Кримі-
нально-виконавчого кодексу передбачає різну кількість передач у рік 
для різних режимів ув’язнення[10]. Особи, що перебувають у попе-
редньому ув’язненні, мають право на дві 8-килограмові передачі на 
місяць.

КЗК розуміє, що в певних пенітенціарних установах можуть іс-
нувати різні, у тому числі й пов’язані з безпекою, причини для обме-
ження кількості дозволених передач. Проте це означає, що адмініст-
рація установи, у свою чергу, повинна задовольняти основні потреби 
ув’язнених (їжа, одяг, ліки тощо). Насправді цього не відбувається, 
оскільки економічні проблеми не дозволяють належним чином задо-
вольняти основні потреби ув’язнених. При наявних умовах підстави 
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для таких обмежень мають бути переглянуті. Деякі країни, які вже 
зіштовхувалися з аналогічною ситуацією, надали ув’язненим право 
одержувати необмежену кількість передач.

КЗК рекомендує українським посадовим особам переглянути 
положення Кримінально-виконавчого кодексу й закону, що регулює 
попереднє ув’язнення, у частині права на одержання передач у світлі 
викладених зауважень.

б. Діяльність

119. У в’язниці № 8 тільки 150 з 1199 ув’язнених працюють у 
майстернях, роблячи металеві пружини, запасні частини й металеві 
деталі для ремонту. Тридцять шість ув’язнених (у тому числі троє 
неповнолітніх) одержують освіту, також додаються зусилля для за-
безпечення неповнолітнім доступу до розваг (більярду).

У СІЗО № 21 більшості ув’язнених не пропонується жодних 
занять поза камерами, крім прогулянок. Тільки одна група з 58 
ув’язнених виконує «господарські» роботи.

У колонії № 14 є численні цехи (ливарний цех, виробництво 
запасних частин для сільськогосподарських машин, виробництво ві-
кон із ПВХ і т. ін.), але вони недостатньо використовуються. З 2 123 
ув’язнених тільки 1 000 мають оплачувану роботу, це залежить від 
кількості замовлень. Ще приблизно 200 ув’язнених проходять про-
фесійне навчання. Ув’язнені також іноді мають доступ до клубу, де 
вони можуть дивитися фільми, і скромного спортивного майданчи-
ку, де вони можуть грати у футбол. Організовано також кілька видів 
групових занять (музика, група релігійного читання та ін.)

Загалом, у в’язниці № 8 і СІЗО № 21 більшість ув’язнених про-
водять 22 або 23 години на добу у своїх камерах, часто не маю-
чи можливості дивитися телевізор, слухати радіо або навіть читати. 
У колонії № 14, навіть при тому, що ув’язнені можуть вільно пере-
суватися колонією протягом дня, більше 50% ув’язнених проводять 
час у повній бездіяльності.

120. КЗК уже рекомендував українській владі (див. пункт 88 
вище) якнайшвидше вжити, у всіх пенітенціарних установах країни, 
заходів з організації корисної діяльності, професійного навчання 
й освіти для всіх ув’язнених. Ця рекомендація також стосується й 
відвіданих установ. Оскільки справа стосується неповнолітніх, най-
більш пильна увага має приділятися потребам таких ув’язнених у 
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в’язниці № 8 і СІЗО № 21, шляхом введення повноцінної програми 
освітніх, розважальних і спортивних заходів, спрямованих на стиму-
лювання їхньої соціальної інтеграції й реабілітації.

121. У своїх попередніх звітах КЗК виклав свої критичні заува-
ження щодо деяких прогулянкових двориків. Під час візиту 2002 
року делегація знову помітила, що у тюрмі № 8 і СІЗО № 21 про-
гулянкові дворики не дозволяють ув’язненим повноцінної фізичної 
активності. Вони огороджені високими стінами й повністю закриті 
зверху дротяною сіткою, а також дуже малі.

КЗК у черговий раз рекомендує українській владі розглянути 
питання перебудови двориків для прогулянок у пенітенціарних уста-
новах для того, аби забезпечити ув’язнених повноцінною фізичною 
активністю або можливістю занять спортом.

5. Охорона здоров’я

а. Боротьба з туберкульозом 
та іншими заразними захворюваннями

122. У своєму звіті про візит 2000 року (пункт 111) КЗК закликав 
українську владу забезпечити, аби пенітенціарна система дотриму-
валася стратегії ефективного виявлення й лікування туберкульозу.

КЗК вітає досягнення, які вже маються в цій області в Україні, 
а саме: закон, прийнятий у липні 2001 р., про боротьбу з туберкуль-
озом, що передбачає спеціальні заходи для пенітенціарної системи, 
прийняття Департаментом виконання покарань програми на 2002-
2005 рр. з запобігання, діагностики та лікування хвороби, а також 
введення, у межах пілотного проекту, стратегії ДОТ у в’язницях. Всі 
ці заходи мають бути вжиті в тісному співробітництві з Міністерст-
вом охорони здоров’я.

123. Спостереження делегації й бесіди з відповідальними особа-
ми на місцевому й державному рівні підтвердили, що ці заходи вже 
почали приносити плоди. Кількість ув’язнених, хворих на туберку-
льоз, зменшилася на 50%, а також зменшилася кількість смертей від 
цієї хвороби (з 600 в 2001 р. до 400 у листопаді 2002 р.).

Було також докладено значних зусиль для забезпечення пені-
тенціарних установ достатньою кількістю медикаментів, необхідних 
для лікування туберкульозу.
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Нарешті, українська влада вживає заходів для поліпшення норм 
харчування для ув’язнених, що страждають на туберкульоз (рішення 
№ 1752 від 27 грудня 2001 р. про норми харчування для туберкульоз-
них хворих і осіб, інфікованих туберкульозом). Однак прогрес у цій 
сфері досить повільний, оскільки тюремна адміністрація має тільки 
2,8 гривні на одного ув’язненого на день, при потребі як мінімум 
6,38 гривень.

124. КЗК рекомендує українській владі докласти всіх зусиль за-
для того, щоб заходи щодо боротьби з туберкульозом були повністю 
реалізовані. Комітет також рекомендує забезпечити, щоб пенітен-
ціарні установи продовжували забезпечуватися відповідною кількіс-
тю медикаментів для лікування туберкульозу, і приділити особливу 
увагу виконанню програми щодо харчування ув’язнених, хворих на 
туберкульоз.

Далі, у зв’язку з цим варто послатися на рекомендацію, наведену 
в пункті 46 вище щодо продовження лікування туберкульозу у ви-
падку переводу ув’язненого із СІЗО до ІТУ.

125. Крім туберкульозу, українська пенітенціарна система за-
раз переживає збільшення кількості ВІЛ-позитивних ув’язнених[11]. 
Департамент виконання покарань розробив пріоритетну стратегію 
із запобігання поширенню вірусу, засновану на поінформованості й 
інформаційній кампанії для ув’язнених і тюремного персоналу, вве-
денні конфіденційного анонімного тестування, наданні ув’язненим 
профілактичних засобів і засобів дезінфекції, а також відсутності 
дискримінації стосовно ВІЛ-позитивних ув’язнених.

КЗК схвалює заходи, що вжиті українською владою в цій сфері.
У світлі спостережень, зроблених делегацією у відвіданих уста-

новах, КЗК рекомендує, аби тестування ув’язнених на ВІЛ проводи-
лося безкоштовно.

б. Медичне обстеження при надходженні 
й лікування під час ув’язнення

126. Спостереження делегації підтвердили, що ув’язнені підда-
валися необхідному медичному обстеженню, поза полем видимості 
й чутності тюремного персоналу, протягом 24 годин після прибуття 
у в’язницю № 8 та СІЗО № 21. У той же час, процедура в тих ви-
падках, коли у новоприбулих виявляються тілесні ушкодження, має 
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потребу в удосконаленні. Опис ушкоджень не супроводжується, як 
це не одноразово рекомендувалося КЗК (див. пункти 26 і 109 звіту 
про візит 2000 року), заявами обстежуваної особи, що стосуються 
медичного обстеження (включаючи опис його або її стану здоров’я 
та будь-яких скарг на жорстоке поводження), а також висновком лі-
каря у світлі цих заяв і об’єктивних медичних спостережень.

КЗК знову рекомендує українській владі виконати рекоменда-
цію щодо реєстрації ушкоджень, виявлених в ув’язнених відповідно 
до пункту 26 звіту про візит 2000 р.

127. Делегація відзначила професіоналізм медичного персоналу 
в’язниці № 8 та СІЗО №  21. Обладнання, хоча й скромне, теж може 
бути визнано прийнятним.

У в’язниці № 8 КЗК рекомендує негайно покласти край практи-
ці, коли уколи ув’язненим робляться через віконце у двері лазарету, 
на очах у тюремного персоналу. Лікування завжди має проводитися 
в кімнатах, спеціально призначених для цієї мети, поза зоною чут-
ності й, за винятком випадків, коли медик спеціально просить про 
це, поза зоною видимості персоналу в’язниці.

128. Нарешті, у в’язниці № 8 делегація зустрічалася із двома 
ув’язненими, які страждали на психічні розлади і мали потребу в 
психіатричному лікуванні в спеціалізованій лікарні. З розмови з тю-
ремним психіатром і психологом з’ясувалося, що ще один ув’язнений, 
що відбуває довічне ув’язнення, перебуває в такому ж стані, але його 
неможливо перевести до психіатричної лікарні, немає установ для 
утримання ув’язнених цієї категорії.

КЗК хоче підкреслити, що всі психічно хворі ув’язнені, включа-
ючи засуджених до довічного ув’язнення, повинні проходити ліку-
вання в медичній установі, відповідним чином обладнаною і уком-
плектованою кваліфікованим персоналом. Неприйнятно залишати 
таких людей у в’язниці, де вони не можуть одержати необхідне ліку-
вання, через відсутність відповідної установи або відмови такої ус-
танови прийняти пацієнта. Перевід психічно хворих до відповідної 
психіатричної установи повинен розглядатися як найбільш важливе 
завдання.

У світлі цих зауважень КЗК рекомендує українській владі за-
безпечити, аби особи, що відбувають довічне ув’язнення у Жито-
мирській в’язниці № 8 (і, при необхідності, у будь-якій іншій пені-
тенціарній установі країни), які потребують психіатричної допомоги 
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в спеціальній лікарняній установі, переводилися до такої лікарні без 
зволікання.

6. Інші питання

а. Зміст у ШІЗО й ПКТ

129. Процедура приміщення ув’язнених до штрафного ізолятора 
(ШІЗО) і тривалість перебування там описані в пункті 163 звіту про 
візит 1998 року й пункті 114 звіту про візит 2000 року. Описи як і 
раніше вірні. У відвіданих установах делегація бачила, що діючої про-
цедури дотримуються й цією формою покарання не зловживають.

130. Що стосується матеріальних умов у ШІЗО, у в’язниці № 8 
вони були цілком прийнятні, якщо не вважати проблем з опален-
ням. Камери мають достатній розмір (7-8 м2), вони добре освітлені 
природним і штучним світлом, відповідно обладнані, а також чисті 
й у гарному стані. Однак делегація чула від ув’язнених скарги на те, 
що в штрафному ізоляторі їх змушували носити уніформу, що недо-
статньо захищає від холоду.

У СІЗО № 21 матеріальні умови були гіршими. Камери меншого 
розміру (близько 6 м2), і доступ до природного освітлення недостат-
ній. Далі, у деяких камерах немає туалету, водогону й відповідного 
опалення. Однак ведеться робота для усунення цих недоліків.

У колонії № 14 камери штрафного ізолятора забезпечені достат-
нім природним освітленням і відповідно обладнані. Проте у каме-
рах близько 10 м2 іноді утримувалися до чотирьох осіб, що занадто 
багато.

КЗК рекомендує:
– забезпечити в камерах у в’язниці № 8 достатнє опалення;
– завершити ремонт штрафного ізолятора в СІЗО № 21, забезпе-

чити відповідний доступ до природного освітлення;
– не розміщати у камерах штрафного ізолятора площею 10 м2 

більше двох ув’язнених.

131. Незважаючи на кількаразові завірення українських поса-
дових осіб, у декількох відвіданих установах ув’язненим, що перебу-
вають у штрафному ізоляторі, дозволялася тільки півгодинна про-
гулянка (більше того, це передбачено Правилом 70.2 Правил внут-
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рішнього розпорядку виправно-трудових установ). Крім того, такі 
ув’язнені не завжди мають доступ до матеріалів для читання.

КЗК рекомендує негайно вжити заходів, аби ув’язнені, що пе-
ребувають у штрафному ізоляторі (ШІЗО), мали можливість щоден-
ної одногодинної прогулянки й забезпечувалися матеріалами для 
читання.

132. Матеріальні умови в приміщеннях камерного типу (ПКТ) 
аналогічні умовам у штрафному ізоляторі. Рекомендації, надані в 
пункті 130 вище, мають бути застосовні й тут.

133. Щодо режиму, застосовного до цієї категорії ув’язнених, ві-
зит 2002 року підтвердив, що вони можуть щодня здійснювати одне-
двох-годинну прогулянку, можуть мати в камерах книги, журнали й 
газети, можуть працювати й листуватися з родичами. Це позитивні 
моменти. У в’язниці № 8 особам, що перебувають у ПКТ також доз-
волені побачення. Проте зовсім не так це є в колонії № 14, де, до 
того ж, таким ув’язненим заборонено одержувати передачі.

У пункті 119 звіту про візит 2000 року КЗК підкреслив, що за-
борона побачень протягом усього перебування в ПКТ (яке може три-
вати від півроку до року) є неприйнятною. Комітет також зауважує, 
що те ж можна сказати про заборону на одержання передач протягом 
такого тривалого строку.

КЗК повторює свою рекомендацію, що порядок утримання в 
ПКТ повинен бути переглянутий якомога швидше, для того, аби 
забезпечити таким ув’язненим, у всій пенітенціарній системі, мож-
ливість побачень. Також рекомендується скасувати заборону на одер-
жання посилок під час перебування в ПКТ. За необхідності потрібно 
внести виправлення до відповідних інструкцій.

б. Контакти із зовнішнім світом

134. Правила, що регулюють контакти ув’язнених із зовнішнім 
світом були описані в пункті 122 звіту про візит 2000 р.

135. Під час візиту 2002 року делегація одержала безліч скарг 
про те, що ув’язнені або їхні родини повинні платити за побачення. 
Наприклад, у СІЗО № 21 тюремна адміністрація встановила плату 
2 гривні за відкрите побачення й 3 гривні за користування телефо-
ном у скляній будці. У колонії № 14 2 гривні потрібно заплатити за 
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короткострокове побачення й 12 гривень з людини на день за довго-
строкове побачення (до трьох днів).

136. У пункті 166 свого звіту про візит 1998 року КЗК підкрес-
лив, як важливо для ув’язнених підтримувати контакти із зовнішнім 
світом (особливо з родиною), і виклав основні принципи підтримки 
таких контактів.

Природно, вимога грошових внесків є перешкодою для побачень 
для багатьох ув’язнених і їхніх родичів. У свою чергу КЗК вважає, 
що можливість побачень у жодному разі не повинна залежати від 
таких внесків. Таким чином, Комітет рекомендує українській владі 
негайно забезпечити, аби короткострокові побачення були звільнені 
від будь-яких грошових внесків з боку ув’язнених або їхніх родичів. 
Комітет також закликає скасувати, якомога швидше, практику вне-
сення плати за довгострокові побачення.

137. Що стосується умов, у яких відбуваються побачення, КЗК 
не схвалює той факт, що короткострокові візити головним чином 
відбуваються в незручних скляних будках, де ув’язнені та їхні відві-
дувачі повинні користуватися телефоном (який, як наприклад у 
СІЗО № 21, часто погано працює). Наприклад, у колонії № 14 на 
боці ув’язненого немає навіть стільця, хоча такий візит може тривати 
до чотирьох годин.

Приємним виключенням є кімната для побачень у СІЗО № 21 
для неповнолітніх і «економічних» правопорушників. Цьому при-
кладу варто слідувати.

КЗК рекомендує українській владі усунути описані вище недолі-
ки, що стосуються матеріальних умов проведення побачень. Комітет 
схвалює плани щодо запрошення офіційних осіб, повторені в пункті 
123 звіту про візит 2000 року, з метою перегляду умов, у яких прохо-
дять побачення, і якнайшвидшого забезпечення того, щоб побачення 
осіб, що перебувають у попередньому ув’язненні, і осіб, що відбува-
ють покарання, відбувалися дедалі у більш відкритих умовах.

в. Скарги та процедура контролю

138. У своїх звітах про візит 1998 року (пункти 170-172) і про 
візит 2000 року (пункти 124-126) КЗК докладно розглянув питання 
скарг та процедури контролю.
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У відповідь на рекомендацію забезпечення конфіденційного до-
ступу ув’язнених до національних органів, що уповноважені при-
ймати скарги, і, відповідно до прийнятих зобов’язань, до міжна-
родних органів, українські офіційні особи заявили, що необхідних 
практичних заходів було вжито.

Однак у світлі спостережень, здійснених в 2002 році (які під-
тверджують факти, описані в пункті 124 звіту про візит 2000 р.), 
КЗК знову рекомендує українській владі негайно забезпечити, аби 
всі ув’язнені ( що перебувають у попередньому ув’язненні й відбу-
вають покарання) у всій пенітенціарній системі мали конфіденцій-
ний доступ до національних і міжнародних органів, уповноваженим 
приймати скарги, шляхом вживання практичних заходів, рекомен-
дованих у звіті про візит 2000 року, а саме: установки доступних 
ув’язненим закритих скриньок для скарг, які можуть бути відкриті 
тільки спеціально призначеними особами, а також забезпечення 
ув’язнених конвертами.

У цьому контексті КЗК також рекомендує забезпечити ув’язнених 
листівками, що містять перелік і адреси національних і міжнарод-
них органів, куди вони можуть звернутися зі скаргою.

139. Що стосується пенітенціарних установ, КЗК схвалює робо-
ту Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України, особли-
во її візити на місця й діалог з Департаментом виконання покарань 
із метою поліпшення стану ув’язнених.

г. Засоби стримування/використання собак

140. У корпусі № 1 СІЗО № 21 камери відкриваються тільки в 
присутності спеціальної команди, спорядженої кийками, куленепро-
бивними жилетами й сльозоточивим газом. Команда супроводжуєть-
ся собакою в наморднику. Делегації пояснили, що така процедура 
передбачена правилами, що регулюють відкриття великих камер з 
місткістю, що перевищує кількість чергових співробітників.

КЗК не згодний з такою практикою. Він вважає, що використан-
ня такої команди й таких засобів стримування, як сльозоточивий 
газ і собаки, у приміщеннях, може бути виправдано тільки у винят-
кових випадках.

КЗК рекомендує українській владі покласти край практиці сис-
тематичного використання спеціальної команди, спорядженої сль-
озоточивим газом і у супроводженні собак, при відкритті камер у 
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корпусі № 1 СІЗО № 21. Комітет також рекомендує забезпечити, аби 
в. усіх пенітенціарних установах сльозоточивий газ застосовувався 
тільки у виняткових випадках, які повинні бути вичерпно перелічені 
й підлягати суворому контролю.

д. Приміщення для очікування 
та транспортування ув’язнених

141. Увагу делегації привернули приміщення для очікування в 
СІЗО № 21. У великих приміщеннях площею близько 9 м2 можуть 
міститися до 25 осіб впродовж 2 годин, а в менших площею близько 
2 м2 – до 6 осіб. Така кількість ув’язнених є неприпустимою, навіть 
протягом короткого часу. КЗК рекомендує забезпечити, аби при-
міщення розміром близько 2 м2 обов’язково призначалися не більш, 
ніж для однієї людини, а також значно знизити кількість ув’язнених, 
що перебувають у приміщенні розміром близько 9 м2.

142. У своєму звіті про візит 2000 року (пункт 131) КЗК на-
дав низку рекомендацій щодо транспортування ув’язнених автомо-
більним і залізничним транспортом. В 2002 році це питання знову 
обговорювалося з українськими посадовими особами, які заявили, 
що була створена робоча група для перекладання відповідальності 
за конвоювання ув’язнених з Міністерства закордонних справ на 
Департамент виконання покарань. У світлі негативних спостере-
жень делегації КЗК в 2002 році щодо транспорту для перевезення 
ув’язнених, КЗК рекомендує українській владі приділити пильну 
увагу вирішенню питання умов транспортування ув’язнених з ура-
хуванням рекомендацій КЗК, наданих у пункті 131 звіту про візит 
2000 року.

г. психіАтричні меДичні устАнови

1. Попередні зауваження

143. Делегація відвідала дві психіатричні медичні установи: Чер-
нівецьку обласну клінічну психіатричну лікарню, що підпорядко-
вана Міністерству охорони здоров’я, і невро-психіатричну установу 
для жінок у Погоні[12], що перебуває в підпорядкуванні Міністерству 
праці й соціальної політики. Це був вперше, коли КЗК відвідала 
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психіатричну медичну установу, що перебуває в підпорядкуванні ос-
танньому міністерства.

144. У попередніх звітах КЗК описував подробиці правової струк-
тури, пов’язаної зі утриманням пацієнтів у психіатричних установах 
відповідно до Закону про психіатричну допомогу від 2000 року (див. 
CPT/Inf. (2002) 23, пункт 159), і законодавчі засади для приміщення 
до таких установ осіб, визнаних такими, що не відповідають за свої 
злочинні дії, або тих, чиє психічне захворювання розвилося вже піс-
ля вчинення злочину (див. CPT/Inf (2002) 19, пункт 225).

145. Направлення до нейропсихіатричної установи соціального 
захисту або до спеціальної освітньої установи здійснюється відповід-
но до закону 2000 р. про психіатричну допомогу, проте на підставі 
іншого розділу, ніж направлення до психіатричної лікарні. Відповід-
но до розділу 23 цього закону, таке направлення вимагає особистого 
прохання пацієнта (або, у випадку неповнолітніх або непрацездат-
них дорослих, їхніх батьків або законних представників) і висновку 
лікарської комісії, що включає психіатра. Перебуваючи в психіат-
ричній установі, пацієнт повинен раз на рік оглядатися лікарською 
комісією, що включає психіатра, психолога та спеціального педагога, 
для визначення необхідності подальшого перебування в цій уста-
нові. Відповідно до розділу 24, особа може бути виписана на її про-
хання, якщо психіатрична комісія ухвалює висновок, що ця особа 
може піклуватися про себе; пацієнт може також бути виписаний на 
підставі судового рішення, де зазначено, що ця особа була поміщена 
в установу незаконно.

У зв’язку з цим КЗК бажає одержати інформацію, чи може осо-
ба, поміщена до такої установи, подати до суду скаргу в будь-який 
час з метою оскарження його або її приміщення туди, і якщо так, 
то на яких умовах. КЗК також хоче довідатися статистику, скільки 
було випадків ухвалення судом рішень про незаконне приміщення 
до такої установи із часу прийняття закону.

146. Чернівецька обласна клінічна психіатрична лікарня, розта-
шована в Чернівцях і складаються з декількох двоповерхових будин-
ків, включає 11 психіатричних відділень[13] та неврологічне відділен-
ня. При офіційній місткості 680 ліжок, у тому числі 610 психіатрич-
них, під час візиту в лікарні перебували 650 пацієнтів. Вісім осіб бу-
ли спрямовані до лікарні за статтею 13 Кримінального кодексу, а ще 
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кілька – примусово госпіталізовані в порядку цивільної процедури. 
Проте під час відвідування з’ясувалося, що 510 дорослих пацієнтів 
були не згодні зі своїм перебуванням у психіатричній лікарні, але 
не могли покинути лікарню за власним бажанням (див. пункт 166 
нижче).

147. Невро-психіатрична установа для жінок у Погоні, розташо-
вана в старому монастирі в сільській місцевості Івано-Франківської 
області, складається з одного будинку. При офіційній місткості 130 
ліжок, під час візиту української влади там перебувало 102 пацієн-
та, у тому числі й один чоловік, багато хто з них провів там кілька 
років. Вони страждають на психіатричні розлади головним чином 
на розумову відсталість, яка іноді супроводжується соматичними 
розладами. Всі пацієнти були госпіталізовані відповідно до статутної 
процедури приміщення до нейропсихіатричної установи (див. пункт 
145 вище).

2. Чернівецька обласна клінічна психіатрична лікарня

а. Жорстоке поводження

148. Відомості, отримані делегацією, показали, що практично 
всі співробітники працюють професійно й добре ставляться до па-
цієнтів. Незважаючи на це, делегація чула кілька скарг на жорсто-
ке поводження у формі ударів з боку некваліфікованого медичного 
персоналу

КЗК рекомендує українській владі вжити заходів, необхідних 
для запобігання фізичного жорстокого поводження з пацієнтами.

б. Персонал

149. Формування штату має бути правильним з огляду на кіль-
кість, професійні категорії (психіатри, терапевти, психологи, медсест-
ри, некваліфікований медичний персонал, фахівці із трудотерапії, 
соціальні працівники тощо), досвід й підготовку. Брак людських 
ресурсів часто серйозно підриває всі спроби забезпечення якісного 
лікування та організації діяльності пацієнтів.

150. Медичний персонал, що відповідає за психіатричне ліку-
вання пацієнтів в одинадцяти психіатричних відділеннях, скла-
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дається з еквівалента 41,5 лікарів, що працюють повний робочий 
день, у тому числі еквівалент 31,75 психіатрів, що працюють пов-
ний робочий день, еквівалент 159,25 кваліфікованих медсестер, що 
працюють повний робочий день, і еквівалент 244,25 некваліфікова-
них медичних працівників (санітарів), що працюють повний робо-
чий день. Рівень укомплектованості штату не дозволяє забезпечи-
ти адекватну присутність медсестер протягом доби, а це неминуче 
впливає на якість медичного обслуговування пацієнтів. Наприклад, 
у відділенні 8, де перебувають 60 пацієнтів, з 16:00 до наступного 
ранку присутні тільки три санітари та одна медсестра; їхня роль 
обмежується наглядом над пацієнтами й видачею ліків. Більше того, 
через брак персоналу деякі пацієнти змушені допомагати іншим їсти 
або митися, а також іноді допомагають переносити їх на носилках. 
Крім того, було тільки 2,5 психолога, що працюють повний робочий 
день (у тому числі один у дитячому й підлітковому відділенні) і два 
викладачі, що працюють повний робочий день (у дитячому й підліт-
ковому відділенні). Нарешті, у лікарні немає фахівця із трудотерапії 
(див. пункт 161 нижче).

151. КЗК рекомендує українській владі переглянути штат відві-
даної установи у світлі вищезгаданих зауважень. Зокрема, КЗК реко-
мендує якомога швидше вжити заходів для:

– збільшення кількості кваліфікованих медсестер у психіатрич-
них відділеннях у другій половині дня й по ночах;

– прийняти на роботу достатню кількість фахівців із трудоте-
рапії;

– значно збільшити кількість психологів.

152. На думку КЗК, вкрай бажано, аби всі категорії персоналу, 
без винятку, проходили початкову підготовку й, потім, підготовку 
через розумні регулярні інтервали часу, у формі курсів підвищен-
ня кваліфікації для відновлення теоретичних знань, переважно під 
керівництвом запрошених фахівців, а також у формі інтернатури в 
інших установах.

КЗК схвалює той факт, що психіатри та медсестри установи раз 
на п’ять років в обов’язковому порядку відвідували місячні курси 
підвищення кваліфікації й низку лекцій, організованих разом з ме-
дичним факультетом. Крім того, щомісяця медсестри можуть відві-
дувати клас, що проводиться одним з лікарів лікарні.
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З іншого боку, санітари, які зазвичай наймаються на роботу 
відразу після закінчення середньої школи й не мають базової медич-
ної освіти. До того ж, вони не направляються на обов’язкові курси 
підвищення кваліфікації й не відвідують медичних класів для мед-
сестер. Єдина підготовка, що ними одержується – щомісячні занят-
тя, що проводяться черговою медсестрою відділення для санітарів 
відділення.

КЗК рекомендує українській владі ввести необхідні початкові 
й поточні підготовчі курси для санітарів у Чернівцях та інших ме-
дичних установах України. Така підготовка допоможе, крім іншого, 
запобігти небажаним діям (див. пункт 148 вище).

в. Умови утримання пацієнтів

153. Матеріальні умови утримання були посередніми, незважаю-
чи на намагання адміністрації забезпечити, щоб приміщення були, 
зрештою, чистими, і, за винятком відділення для хворих на тубер-
кульоз та інші інфекційні захворювання, достатньо опалюваними. 
У цілому, приміщення перебувають у стані крайнього занепаду.

Пацієнти розміщені у великих палатах, що містять до 23 ліжок 
на приблизно 60 м?, що позбавляє хворого можливості побути на 
самоті. Оскільки психіатричні відділення під час візиту були пе-
реповнені, додаткові ліжка поставили в палатах, так, що іноді було 
неможливо пройти між ліжками, і навіть у коридорах і різних гос-
подарських приміщеннях. Штучне освітлення було незадовільним 
через брак електричних лампочок. Крім того, не було ані приліж-
кових тумбочок, ані гардеробів, де б пацієнти могли зберігати свої 
особисті речі.

Санітарно-технічне обладнання застаріло. Більше того, через 
технічні проблеми, гарячої води в деяких будинках, де перебувають 
хворі, немає із червня 2002 року. У пральні, що не використовується, 
влаштовано імпровізовану душову; на всю лікарню є тільки чотири 
працюючі душі з гарячою водою. Таким чином, кожний пацієнт мо-
же приймати душ, у найкращому випадку, раз на десять днів.

154. У листі від 15 квітня 2003 року українська влада повідомили 
КЗК, що були надані настанови усунути виявлені недоліки протя-
гом трьох місяців особливо що стосується штучного освітлення й 
гарячого водопостачання. КЗК бажає одержати відомості щодо вже 
вжитих заходів.
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Крім того, КЗК рекомендує українській владі негайно вжити 
необхідних заходів для зменшення переповненості в Чернівецькій 
лікарні; як перший крок, у лікарні кількість пацієнтів не повинне 
перевищувати офіційної місткості, і мають бути започатковано за-
ходів для поступового зменшення цієї офіційної місткості.

КЗК також рекомендує докласти зусиль для поступового пере-
творення великих палат на менші, а також для надання кожному па-
цієнтові постійно доступного місця для зберігання особистих речей. 
Крім того, Комітет рекомендує обновити санітарно-технічне облад-
нання в усіх відділеннях лікарні.

155. Харчування пацієнтів особливо цікавить КЗК; харчування 
має бути задовільним у сенсі якості й кількості.

У зв’язку з браком фінансових ресурсів лікарні, бюджет на хар-
чування в 2002 році був меншим 1,5 гривень на людину на день – 
сума, що, відповідно до правил, становить менше чверті необхідної. 
Тому, наприклад, лікарня не може дозволити собі давати пацієнтам 
свіжі фрукти, і вони одержують порцію м’яса або риби тільки один 
раз на місяць.

У листі від 15 квітня 2003 р. українська влада повідомили КЗК, 
що були надані інструкції поліпшити харчування пацієнтів Чер-
нівецькій лікарні. КЗК, схвалюючи цю ініціативу, повторює свою 
рекомендацію забезпечити, аби всі психіатричні лікарні одержува-
ли достатнє фінансування для забезпечення харчуванням відповід-
ної якості й у відповідній кількості (див. також CPT/Inf (2002) 23, 
пункт 145).

г. Лікування 

156. Психіатричне лікування має ґрунтуватися на індивідуаль-
ному підході, яке передбачає, серед іншого, складання плану ліку-
вання для кожного пацієнта.

Медикаменти часто є важливим компонентом лікування па-
цієнтів із психіатричними відхиленнями. Мають бути введені про-
цедури з регулярного забезпечення необхідними медикаментами й 
реального застосування прописаних препаратів.

157. КЗК зі схваленням відзначає, що лікарня має окремий бюд-
жет для протитуберкульозних препаратів, і що пацієнти, хворі на 
туберкульоз, одержують необхідне лікування.
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Однак ситуація із забезпечення іншими медикаментами, шпри-
цами й голками досить тривожна через брак фінансів. Під час візиту 
бюджет, виділений на придбання психотропних засобів, препаратів 
для лікування соматичних порушень (крім туберкульозу) і облад-
нання для ін’єкцій, був 0,32 гривні на одного пацієнта на день, що 
покривало тільки 4% потреб лікарні в цій сфері.

Певні категорії ліків, такі, як препарати для лікування побіч-
них нейролептичних ефектів, повністю були відсутні. Для подолан-
ня хронічного браку ліків хворим і їхнім родичам радили купувати 
їх самостійно.

Такий стан є неприйнятним. Навіть у часи найсерйозніших еко-
номічних труднощів забезпечення життєво важливими речами має 
бути гарантованим в установах, де люди утримуються під опікою 
держави або в ув’язненні. Для медичних установ це передбачає за-
безпечення необхідними ліками.

Після візиту посадові особи надали інструкції щодо поліпшення 
забезпечення медикаментами в Чернівцях. Вітаючи цю ініціативу, 
КЗК рекомендує українській владі негайно вжити необхідних за-
ходів, аби Чернівецьке та інші подібні українські установи одержу-
вали достатню кількість необхідних медикаментів (див. також CPT/
Inf (2002) 23, пункт 150).

158. Закрите відділення інтенсивної терапії являє собою неве-
лике відділення, розраховане на шість ліжок, для психіатричних 
пацієнтів із серйозними соматичними порушеннями. КЗК із задово-
ленням відзначив, що в цьому відділенні був додатковий лікарський 
і молодший медичний персонал, тобто лікар, дві медсестри й санітар 
перебували там 24 години на добу.

Однак брак медичного обладнання у відділенні, з огляду на 
його призначення, викликає занепокоєння. Є тільки один апарат 
штучного дихання (до речі, без запасу кисню), один ручний апарат 
штучного дихання й один електрокардіограф. Для проведення елек-
троенцефалограми й рентгенівського обстеження пацієнтів перено-
сять на носилках у неврологічне або центральне відділення. КЗК 
рекомендує вжити заходів для надання медичного обладнання, не-
обхідного в такому відділенні, зокрема, відділення має бути забез-
печене, у першу чергу, запасом кисню, як мінімум одним пристроєм 
для серцевого моніторингу й дефібрилятором.
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159. У відділенні інтенсивної терапії іноді застосовується елект-
рошокова терапія (п’ять пацієнтів піддалися ЕШТ протягом перших 
11 місяців 2002 р.). При одержанні згоди пацієнта або його родин 
призначається ЕШТ під загальною анестезією. Є спеціальний жур-
нал для реєстрації пацієнтів, що пройшли таку терапію.

Хоча електрошокова терапія є визнаним засобом лікування 
пацієнтів, що страждають на певні психіатричні порушення, КЗК 
вважає, що її варто проводити за модифікованою формою (тобто 
не тільки з анестезією, але й м’язовими релаксантами). Крім того, 
причини й умови застосування ЕШТ повинні докладно описува-
тися в спеціальному реєстраційному журналі. Ці дві вимоги тільки 
частково виконуються в Чернівцях. КЗК рекомендує, аби посадові 
особи переглянули існуючу практику у світлі цих коментарів. Ко-
мітет також є прихильником зняття електроенцефалограми під час 
проведення електрошокової терапії для перевірки ефективності лі-
кування.

160. Лікування має також включати широкий спектр трудотера-
пії й реабілітаційної діяльності. Пацієнти повинні мати регулярний 
доступ до відповідно обладнаних кімнат відпочинку й мати мож-
ливість здійснювати щоденні прогулянки на свіжому повітрі. Також 
бажано надати їм можливість освітньої діяльності.

161. Деякі види діяльності, призначеної для розвитку пізнаваль-
них і психомоторних навичок, організовані для наймолодших па-
цієнтів напівзакритого відділення для дітей і підлітків (пазли, книж-
ки-розфарбування, вишивання, конструктори Лего, пластилін). Але 
через малу кількість викладачів у відділенні (див. пункт 150 вище), 
заняття нерізноманітні, а також недостатньо часті й тривалі.

Дорослим не пропонується ніякої трудотерапії або психіатрич-
но-реабілітаційної діяльності із часу закриття майстерень в 1992 ро-
ці. Таке стан тим більше турбує, що велика кількість пацієнтів пере-
буває у лікарні по кілька місяців, а деякі навіть більше року.

Крім того, немає можливостей для розваг, наприклад, клубу для 
пацієнтів, де вони мали б доступ до газет і настільних ігор, або ак-
тивної діяльності, такої як заняття спортом.

Загалом, через відсутність трудової, розважальної або спортив-
ної активності, практично всі пацієнти проводять цілий день у зму-
шеному неробстві, що зводиться до перегляду телевізора у відділенні 
або сидінні на ліжках у палатах.
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У листі від 15 квітня 2003 р. українська влада повідомили КЗК, 
що були надані інструкції щодо організації трудової й реабілітацій-
ної діяльності у Чернівецькій лікарні. КЗК хоче одержати докладну 
інформацію щодо заходів, вжитих у цій області (організовані кон-
кретні види діяльності, кількість і категорії пацієнтів, залучених 
до цієї діяльності, частота й тривалість). Далі, Комітет рекомендує 
докласти зусиль для організації розважальної й спортивної актив-
ності.

162. У всіх відділеннях є власні прогулянкові дворики, але до-
ступ туди обмежується, оскільки деякі відділення не мають прямого 
виходу до цих двориків, а також бракує персоналу, щоб стежити 
за пацієнтами. Під час триденного перебування в лікарні делегація 
нарахувала дуже небагато пацієнтів, що гуляють у дворі. Крім того, 
виявилося, що пацієнтам, що страждають на туберкульоз, взагалі 
не дозволяються прогулянки. До того ж, жоден із двориків не мав 
укриття від дощу.

У листі від 15 квітня 2003 р. українська влада повідомили КЗК, 
що були надані інструкції щодо збільшення часу прогулянок у Чер-
нівецькій лікарні. КЗК хотів би одержати підтвердження того, що 
всі пацієнти без винятку, у тому числі хворі на туберкульоз, при 
відсутності медичних протипоказань, можуть тепер користуватися 
правом щоденної одногодинної прогулянки. Далі, КЗК закликає ук-
раїнську владу вжити необхідних заходів для створення задовільних 
умов для прогулянок (тобто забезпечити укриття від негоди).

д. Засоби стримування

163. Персонал Чернівецької лікарні не обмежується ізоляцією 
збуджених або схильних до насильства пацієнтів.

Делегація одержала інформацію, що застосовуються фізичні за-
соби стримування, не більше, ніж на кілька годин. Проте делегація 
чула скарги від деяких пацієнтів, що їх стримували більш, ніж на 
24 години. Делегація не змогла більш докладно розібратися в цьому, 
тому що в лікарні немає спеціального журналу для реєстрації таких 
засобів.

164. У зв’язку з цим КЗК схвалює методологічні рекомендації, 
прийняті в 2001 р.[14]. Комітет рекомендує українській владі забезпе-
чити правильне виконання норм, що стосуються реєстрації ізоляції 
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й застосування засобів стримування, в українських психіатричних 
лікарнях, включаючи Чернівецьку лікарню.

е. Гарантії для психіатричних пацієнтів

165. У своїх попередніх звітах КЗК перелічив гарантії, що ре-
комендуються для психічних хворих і розумово відсталих осіб, що 
направляються до психіатричних медичних установ (див. CPT/Inf 
(2002) 19, пункт 224 і CPT/Inf (2002) 23, пункт 157).

166. Кількох пацієнтів було примусово спрямовано до психіат-
ричної лікарні відповідно до цивільної процедури.

Проте, як був зазначено раніше (див. пункт 146 вище), багато 
хто з 510 дорослих пацієнтів у закритих відділеннях були не згодні 
зі своїм направленням до лікарні й не могли покинути її за влас-
ним бажанням. На практиці, вони не мають жодної можливості 
скористатися гарантіями, передбаченими законом 2000 року про 
психіатричну допомогу, зокрема, можливістю оскаржити своє при-
міщення до лікарні. У багатьох випадках справи пацієнтів містять 
тільки прохання про лікування, надане родичами.

Що ще гірше, перевірка справ пацієнтів показала, що деякі з 
них були спрямовані до лікарні без їхньої згоди, тільки на підставі 
листа від громадського прокурора або запиту з міліції, без подачі до 
компетентного суду запиту про примусове лікування.

У листі від 15 квітня 2003 р. українська влада повідомили КЗК 
щодо надання настанов із практичного застосування Закону про 
психіатричну допомогу 2000 р. у Чернівецькій лікарні. КЗК хоче 
одержати інформацію про те, що це зроблено. На додаток, Комітет 
рекомендує негайно здійснити всі необхідні кроки для забезпечення 
скрупульозного дотримання положень Закону про психіатричну до-
помогу, що стосується примусового направлення на лікування, в усіх 
українських лікарнях, куди примусово направляються пацієнти.

167. Делегація зустрілася з кількома пацієнтами, які надійшли 
до лікарні за власним бажанням, але яким згодом відмовили в доз-
волі покинути лікарню під тим приводом (і це підтвердили делегації 
медсестри), що вдома їх не очікували родичі. КЗК добре усвідомлює 
труднощі догляду за найбільш соціально незахищеними й соціально 
ізольованими пацієнтами. Проте у тих випадках, коли застосування 
розділу 18, пункту 2[15] Закони 2000 р. про психіатричну допомогу 
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є невиправданим, перевага має надаватися рішенням, що є альтер-
нативою перебуванню в лікарні, таким як поточний нагляд вдома 
з боку кваліфікованого персоналу. КЗК бажає одержати коментар 
українських посадових осіб із цього приводу.

168. Що стосується примусового направлення до лікарні осіб, 
визнаних такими, що не відповідають за свої злочини відповідно 
до статті 3 Кримінального кодексу, делегація помітила, що процеду-
ра такого направлення дотримується. Більше того, справи пацієнтів 
містили регулярні рекомендації психіатричної комісії щодо продов-
ження госпіталізації, як цього вимагає закон. З іншого боку, деле-
гація не завжди знаходила в справах пацієнтів судових рішень, які 
повинні ухвалюватися як мінімум двічі на рік, про продовження 
госпіталізації на підставі рекомендацій психіатричної комісії. КЗК 
рекомендує забезпечити належне виконання в цьому питанні стат-
ті 95 Кримінального кодексу.

Крім того, відповідно до Карно-процесуального кодексу (пункт 
3 статті 419[16]), суд не зобов’язаний заслуховувати пацієнта при ух-
валенні рішення про його направлення до психіатричної установи 
або про продовження його перебування в такій установі. Делегація 
з’ясувала, що, хоча родини пацієнтів заслухувалися під час ухва-
лення судового рішення, самих пацієнтів це не стосувалося. КЗК 
не підтримує такого підходу. Комітет вважає, що пацієнт повинен 
систематично заслухуватися судом, якщо немає задокументованих 
медичних протипоказань. КЗК рекомендує українській владі пере-
глянути законодавство, що застосовується у таких випадках.

169. Делегація помітила, що було докладено значних зусиль для 
одержання письмової згоди звичайних пацієнтів і осіб, визнаних та-
кими, що не відповідають за свої злочини.

Проте як і раніше залишається фактом те, що закон усе ще не 
вимагає згоди на лікування у випадку примусового приміщення в 
лікарню відповідно до цивільної або карної процедури[17]. Як уже 
було зазначено в пункті 160 звіту про візит 2000 року (див. CPT/Inf 
(2002) 23), такий широкий спектр виключень із принципу вільної й 
свідомої згоди на лікування є неприпустимим. Таким чином, КЗК 
повторює рекомендацію, що будь-яке рішення, що суперечить цьому 
основному принципу, повинне прийматися індивідуально у винят-
ково й суворо певних випадках; при необхідності варто внести вип-
равлення в Закон про психіатричну допомогу.
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170. У більшості справ пацієнтів є форма, де викладені права 
пацієнтів, але вона неповна й згадує тільки деякі права, передбачені 
розділом 25 Закону 2000 року про психіатричну допомогу.

КЗК повторює свою рекомендацію українським посадовим осо-
бам розробити листівку, що містить відомості про роботу установи, 
а також роз’яснення всіх прав пацієнтів, що були примусово спря-
мовані до установи, як цього вимагає закон (див. CPT/Inf (2002) 23, 
пункт 162). Така листівка повинна видаватися всім пацієнтам після 
прибуття, і, по можливості, їхнім родинам.

171. У своїх попередніх звітах КЗК підкреслив значення, що 
надається їм регулярним відвідуванням психіатричних установ 
представниками зовнішнього незалежного контролюючого органа 
(наприклад, суддею або членами комітету з нагляду) (див. CPT/Inf 
(2002) 19, пункт 231 і CPT/Inf (2002) 23, пункт 163).

КЗК відзначив, що Чернівецьку лікарню регулярно відвідува-
ли та інспектували представники обласних фінансових органів та 
органів охорони здоров’я. Така інспекція мала місце й перед приїз-
дом делегації. Проте делегація не змогла з’ясувати, скільки інспек-
цій проводилося прокуратурою відповідно до розділу 31 Закону 2000 
року з моменту його прийняття.

КЗК хоче одержати звіт і висновки вищезгаданих інспекцій та 
представників обласної влади. Комітет також бажає одержати, для 
порівняння, інформацію про відвідування прокурора.

3. Невро-психіатрична установа для жінок у Погоні

а. Жорстоке поводження

172. КЗК хоче підкреслити, що делегація не одержала жодної 
скарги на жорстоке поводження з пацієнтами з боку персоналу, а 
також не виявила жодних інших свідчень такого поводження. Нав-
паки, делегація відзначила гарну атмосферу й довірчі відносини між 
персоналом і пацієнтами.

б. Персонал

173. Ситуація в цьому сенсі досить складна, незважаючи на сум-
лінну й самовіддану роботу персоналу.
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Лікар, психіатр на пенсії, відповідає за все соматичне й психіат-
ричне лікування. Йому допомагають шість медсестер і тридцять два 
санітари.

З п’яти годин вечора й до наступного ранку на чергуванні пере-
бувають тільки одна медсестра й чотири-шість санітарів. В екстрених 
випадках вони мають зателефонувати психіатрові додому (він живе на 
відстані півгодини їзди) або до лікарні, розташованої в п’яти кіломет-
рах. Комітет вважає, що кількість медсестер недостатня для нейро-
психіатричної установи, де постійно знаходиться більше ста пацієнтів.

Крім того, в установі немає співробітників з організації фізіо-
терапії, трудотерапії та реабілітаційної діяльності. Однак українські 
посадові особи повідомили КЗК у листі від 15 квітня 2003 року, що 
було засновано посаду фахівця із трудотерапії й посаду організатора 
дозвілля.

Що стосується підготовки персоналу, ситуація аналогічна ситу-
ації в Чернівецькій лікарні (див. пункт 152 вище).

КЗК рекомендує українській владі вжити необхідних заходів 
для значного збільшення кількості медсестер і прийняття на робо-
ту фізіотерапевта. Крім того, Комітет хоче одержати підтвердження 
того, що вищезгадані вакансії фахівця із трудотерапії й організатора 
дозвілля дійсно заповнені.

в. Умови утримання й лікування

174. Делегація помітила, що місцева влада та адміністрація уста-
нови доклали зусиль для того, щоб зробити матеріальні умови яко-
мога більше гідними. Проте ще дуже багато потрібно зробити.

Приміщення добре опалюються завдяки недавньому придбан-
ню газового бойлера. Є задовільне природне освітлення, але штуч-
не освітлення недостатньо через брак лампочок (більшість великих 
загальних приміщень освітлюються тільки одною малопотужною 
лампочкою). Крім того, під час відвідування установи, там протягом 
декількох днів не було водопостачання, так що доводилося користу-
ватися баками.

Розмір житлового простору для пацієнтів прийнятний (напри-
клад, палата площею 17 м2 на чотири особи). Адміністрація постійно 
намагається зробити палати більш комфортабельними: під час візи-
ту в деяких з них проводився ремонт. Однак тільки в деяких палатах 
є приліжкові тумбочки або гардероби; більшість палат абсолютно 
знеособлені, не мають жодної прикраси й особистих речей.
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Санітарні приміщення в поганому стані й погано пахнуть. Крім 
того, не забезпечена допомога лежачим хворим при митті.

У світлі цих спостережень КЗК закликає українську владу про-
довжити зусилля з відновлення установи. Зокрема, Комітет реко-
мендує забезпечити постійне водопостачання в установі в Погоні, а 
також відремонтувати санітарні приміщення (пристосувавши їх до 
потреб пацієнтів).

175. Що стосується фармакологічного лікування, делегація від-
значила, що є достатній запас необхідних медикаментів. Більше то-
го, делегація не виявила ознак введення пацієнтам надмірних доз 
ліків.

176. Трудотерапія й реабілітаційна діяльність абсолютно відсут-
ні, а дозвілля обмежується можливістю дивитися один з небагать-
ох телевізорів, наявних в установі. Щоб компенсувати відсутність 
активності, пацієнти збираються у великих загальних кімнатах, де 
вони сидять на лавах у повній бездіяльності. У вищезгаданому листі 
від 15 квітня 2003 р. українська влада повідомила КЗК, що Мініс-
терство праці й соціальної політики розробило для українських ней-
ропсихіатричних установ план розширення спектра розваг, організа-
ції фізичних вправ, трудотерапії, освітньої й культурної діяльності. 
КЗК хотів би одержати докладну інформацію про згаданий план і 
конкретні заході, уже вжитих у цьому напрямку. Комітет також хоче 
одержати докладний опис результатів таких заходів у Погоні.

177. Під час відвідування делегація не бачила пацієнтів, що 
здійснювали б прогулянки. З розмов з медсестрами з’ясувалося, що 
прогулянки на свіжому повітрі відбуваються тільки в гарну погоду. 
У цьому контексті варто зазначити, що в установі відсутній внутріш-
ній дворик, придатний для цих цілей.

КЗК рекомендує українській владі вжити необхідних заходів 
для забезпечення того, щоб всі пацієнти в Погоні, без винятку, за 
відсутності медичних протипоказань, мали можливість як мінімум 
годинної щоденної прогулянки.

г. Гарантії для пацієнтів в установі

178. Правила початку, продовження й закінчення утримання в 
установі були викладені вище (див. пункт 145). При перевірці доку-
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ментів делегація з’ясувала, що цих правил дотримуються далеко не 
скрупульозно; деякі справи пацієнтів не містять прохання пацієнта 
про госпіталізацію, натомість є прохання родичів, у той час як в ін-
ших справах немає висновку лікарської комісії. КЗК рекомендує ук-
раїнській владі невідкладно вжити необхідних заходів для забезпе-
чення скрупульозного й без виключень виконання положень Закону 
2000 року про психіатричну допомогу, що стосується приміщення до 
нейропсихіатричної установи.

179. Рекомендація щодо надання інформаційних листівок па-
цієнтам та їхнім родинам (див. пункт 170 вище) також стосується 
нейропсихіатричної установи в Погоні, а також інших нейропсихіат-
ричних установ і інших установ такого типу.

Щодо інспекцій, проведеної незалежними органами, КЗК ра-
дить, аби влада заохочувала відвідування громадськими організа-
ціями установи в Погоні, а також інших українських нейропсихіат-
ричних установ, як передбачено розділом 31 Закону 2000 року про 
психіатричну допомогу. Далі, КЗК хоче одержати інформацію про 
кількість перевірок, проведених у Погоні прокуратурою Івано-
Франківська, та й про результати цих перевірок.

III. стислі підсумки та висновки

А. устАнови міністерствА внутрішніх спрАв

180. Поводження з особами, що позбавлені волі, з боку співробіт-
ників оперативних служб міліції залишаються джерелом серйозного 
занепокоєння КЗК і зараз, через чотири роки після першого візиту до 
України. Знову було отримано безліч скарг на жорстоке поводження 
під час затримання й, особливо, під час допитів. Форми жорстокого 
поводження залишаються такими ж, як і раніше; у багатьох випад-
ках фізичне жорстоке поводження може розглядатися як катування.

Навпаки, КЗК не одержав скарг щодо жорстокого поводження з 
боку персоналу відвіданих ІТУ.
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181. У світлі наявної інформації, включаючи медичні дані, що 
підтверджують отримані скарги, КЗК може зробити висновок, що, 
як і в минулому, особи, позбавлені волі міліцією, піддаються знач-
ному ризику жорстокого поводження під час затримання й/або пе-
ребування під вартою у міліції (особливо під час допитів), і що в 
деяких випадках мова може йти про серйозне жорстоке поводжен-
ня/катування.

КЗК підкреслив, що українській владі час набагато більш 
енергійно боротися із проблемою жорстокого поводження з боку 
міліції.

182. КЗК рекомендує регулярно, через розумні проміжки часу, 
повторювати звернення Колегії Міністерства внутрішніх справ 15 
травня 2001 р., що закликає всіх співробітників міліції дотримува-
тися закону й прав ув’язнених, та керівників всіх рівнів забезпечи-
ти належне виконання міліцією її обов’язків. Комітет також радить 
підкреслити в цьому повідомленні, що порушення не будуть ігнору-
ватися, а спричинять найсуворіше покарання.

У зв’язку з цим КЗК знову підкреслив ключову роль прокурорів, 
і, після реформи Кримінально-процесуального кодексу в 2001 році, 
суддів, у запобіганні жорстокого поводження.

183. Щодо фундаментальних гарантій від жорстокого повод-
ження, КЗК рекомендує забезпечити суворе виконання на практи-
ці статті 106 Кримінально-процесуального кодексу, що вимагає від 
слідчого органа негайно повідомити одного з родичів про затриман-
ня особи, підозрюваної в здійсненні злочину. Будь-яка можливість 
затримки, у виняткових випадках, у реалізації цього права, має бу-
ти чітко описана в законі, супроводжена відповідними гарантіями 
й строго обмежена в часі. КЗК також рекомендує внести необхідні 
виправлення до кодексу, щоб було чітко встановлене, що всі особи, 
позбавлені волі, мають право на звертання до юриста з моменту за-
тримання. Щодо права звертання до лікаря КЗК рекомендує негай-
но вжити заходів для внесення цього права до законодавства.

184. Нестерпні матеріальні умови, у яких протягом тривалого 
часу утримуються затримані в районних відділеннях міліції, змуси-
ли делегацію КЗК відзначити поточне спостереження відповідно до 
статті 8, пункт 5, Конвенції. Ці люди утримуються в темних, нездо-
рових, переповнених камерах без вентиляції, і не мають можливості 
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відпочивати, спати й митися. Крім того, їжа, що їм видається, при-
носиться родичами. КЗК закликає українську владу негайно пок-
ласти край практиці утримання затриманих у районних відділеннях 
міліції довше кількох годин. Комітет також рекомендує вжити кон-
кретних заходів, аби умови утримання впродовж кількох годин були 
прийнятними.

185. Що стосується відвіданих ізоляторів тимчасового утриман-
ня, КЗК закликає уповноважені державні органи забезпечити під-
тримку, у тому числі фінансову, дій Міністерства внутрішніх справ, 
спрямованих на поліпшення умов у цих установах. У зв’язку з цим, 
Комітет радить звернути особливу увагу на якнайшвидше видалення 
ставень з вікон камер у всіх ІТУ країни й створення прогулянкових 
двориків, достатнього розміру для фізичної активності ув’язнених.

Б. іноземні громАДяни, зАтримАні віДповіДно	
До зАконоДАвствА про іноземців

186. Делегація КЗК одержала безліч скарг на жорстоке поводжен-
ня під час затримання прикордонниками, головним чином у формі 
ударів. Крім того, деякі ув’язнені скаржилися, що вони піддавалися фі-
зичному жорстокому поводженню (ляпанці, удари) при затриманні або 
при прибутті до Павшинського центру для чоловіків, з боку військово-
службовців-прикордонників, які вимагали в них гроші або цінності.

КЗК рекомендує недвозначно пояснити складу Державної при-
кордонної служби, що при затриманні не можна застосовувати силу, 
більшу за необхідну, і що, після того, як затриманий узятий під 
контроль, його побиття не може бути виправдано. КЗК також ре-
комендує започаткувати розслідування скарг на фізичне жорстоке 
поводження з метою вимагання грошей або цінностей.

187. Наглядовий персонал складається із солдатів строкової та 
надстрокової служби, які не мають підготовки із затримання й на-
гляду над іноземцями. КЗК підкреслив, що робота співробітників 
центрів для утримання іноземців є досить складною. Таким чином, 
важливо, щоб вони отримували необхідну підготовку.

188. Загалом, умови в Мукачівському центрі для жінок і дітей і в 
ізоляторі тимчасового утримання в Чопі були прийнятними.
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Навпаки, у Павшинському центрі для чоловіків кількість ув’яз-
нених обурливо велика, приміщення не опалюються, а санітарні 
служби застаріли й у дуже поганому стані. Ситуація в штабі військо-
вої частини № 2142 у Мукачевому ще гірша: у камерах постійно май-
же темно, і відсутня система вентиляції. Через брак ковдр і матраців 
деякі ув’язнені змушені спати на підлозі; крім того, немає місця для 
миття ув’язнених. Далі, за винятком центру для жінок і дітей, харчу-
вання ув’язнених також викликає занепокоєння.

189. У світлі цих фактів делегація зажадала, аби, відповідно 
до статті 8, пункт 5 Конвенції 5, українська влада негайно виді-
лила достатню кількість коштів для забезпечення основних потреб 
ув’язнених і ретельно проконтролювала використання цих коштів. 
Посадові особи відповіли, що відповідних заходів буде вжито з по-
чатку 2003 року. Була запитана докладна інформація про ці заходи.

190. КЗК схвалив політику відкритих дверей, введену в Мука-
чівському центрі для жінок і дітей і в Павшинському центрі для чо-
ловіків. З іншого боку, Комітет рекомендує українській владі негай-
но вжити необхідних заходів, аби ув’язненим у Чопі й у Мукачівсь-
кому штабі надавалася можливість як мінімум годинної щоденної 
прогулянки. КЗК також попросив докласти зусиль для поступового 
введення мінімуму активності в таких установах (наприклад, доступ 
до денної кімнати відпочинку з радіо/телевізором, настільні ігри, 
доступ до газет і журналів).

191. Що стосується гарантій, КЗК рекомендує, щоб усі без ви-
нятку особи, затримані відповідно до законодавства про іноземців, 
мали реальне право, з моменту затримання, повідомити про свій 
стан близькому родичеві або третій стороні за своїм вибором, мали 
доступ на звертання до юриста (включаючи право спілкуватися з 
юристом на всіх стадіях процедури), одержувати, при необхідності, 
допомогу кваліфікованого перекладача на різних стадіях процедури, 
а також невідкладно бути проінформованим про свій стан й права.

в. устАнови ДержАвного ДепАртАменту	
виконАння покАрАнь

192. КЗК схвалив заходи, вжитих українською владою для 
зменшення переповненості й поліпшення матеріальних умов у 
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пенітенціарних установах. Однак багато чого ще потрібно зро-
бити. Наприкінці 2002 року СІЗО як і раніше були дуже пере-
повнені. КЗК засудив значне збільшення кількості ув’язнених і 
закликав українську владу забезпечити, щоб всі органи включи-
лися в активну боротьбу з переповненістю шляхом практичного 
застосування заходів, введених з 2001 року. Комітет підкреслив, 
що особлива увага має бути приділена тому, щоб утримання під 
вартою застосовувалося тільки у виняткових випадках і впродовж 
якомога більше стислого терміну, сумісного з інтересами право-
суддя.

193. Під час відвідування делегація не чула жодної скарги на 
жорстоке поводження з боку персоналу Житомирської в’язниці № 8 
і СІЗО № 21 в Одесі. Проте після відвідування СІЗО № 21 КЗК 
одержав скарги, що ув’язнені, що розмовляли з делегацією, згодом 
піддавалися залякуванню. Також надійшли скарги, що, у лютому-
березні 2003 г., співробітники в’язниці, одягнені в маски, проводили 
обшуки, у ході яких ув’язнені піддавалися фізичному жорстокому 
поводженню. КЗК попросив українські влади провести незалежне й 
всебічне розслідування цих скарг.

Далі, у світлі інформації, отриманої під час візиту, КЗК реко-
мендує українській владі повідомити персоналу Одеської колонії 
№ 14, що будь-які форми жорстокого поводження є неприйнятними 
й суворо караються.

194. Відбулась низка поліпшень матеріальних умов ув’язнених 
й деяких аспектів режиму утримання осіб, засуджених до довічного 
ув’язнення. Схвалюючи ці удосконалення, КЗК підкреслює необ-
хідність приділити пильну увагу введенню належної політики утри-
мання таких ув’язнених. Комітет також рекомендує покласти край 
практиці надягання наручників на таких ув’язнених, коли вони за-
лишають камеру або під час побачень.

КЗК також вважає, що прийшов час переглянути деякі непри-
йнятні моменти режиму утримання осіб, що перебувають у попе-
редньому ув’язненні, і ув’язнених, що очікують остаточного вироку. 
Делегація зустрічалася з багатьма такими ув’язненими, дорослими 
й неповнолітніми, які проводили місяці, нудячись у своїх камерах 
по 23 години на добу, без якої-небудь діяльності, позбавлені можли-
вості контактів зі своїми родинами.
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195. Що стосується матеріальних умов ув’язнення, КЗК реко-
мендує, щоб у в’язниці № 8 був зроблений необхідний ремонт, щоб 
матеріальні умови в корпусі № 1 у всьому відповідали умовам у кор-
пусі № 2, що призначений для жінок і неповнолітніх. У корпусі № 2 
всі камери чисті й належним чином обладнані, гарне штучне й при-
родне освітлення, а вбиральні добре ізольовані.

У СІЗО № 21 переповненість, посилена поганими матеріальни-
ми умовами, цілком може розглядатися як нелюдське й принизливе 
ставлення. КЗК надав низку практичних настанов задля поліпшен-
ня ситуації, зокрема наполягаючи на завершенні будівництва нового 
будинку на 250 місць.

196. Що стосується активності, КЗК закликав українську вла-
ду якнайшвидше докласти, у всіх пенітенціарних установах країни, 
зусиль для забезпечення організації корисної діяльності, професій-
ного навчання й освіти для всіх ув’язнених. Оскільки справа сто-
сується неповнолітніх, найбільш пильна увага має бути приділена 
потребам таких ув’язнених у в’язниці № 8 і СІЗО № 21, шляхом вве-
дення повноцінної програми освітніх, розважальних і спортивних 
заходів, спрямованих на стимулювання їхньої соціальної інтеграції 
й реабілітації.

197. У сфері охорони здоров’я КЗК схвалив прогрес, досягнутий 
у боротьбі з туберкульозом у сенсі зменшення кількості ув’язнених, 
хворих на туберкульоз, і зменшення кількості випадків смерті від 
цієї хвороби. Було також докладено значних зусиль для забезпечен-
ня пенітенціарних установ достатньою кількістю медикаментів, не-
обхідних для лікування туберкульозу. Прогрес у сфері харчування 
ув’язнених, що страждають на туберкульоз, досить повільний, через 
обмежені кошти, що має тюремна адміністрація у своєму розпоряд-
женні. КЗК рекомендує докласти всіх зусиль для того, щоб захо-
ди боротьби з туберкульозом були повністю реалізовані й звернути 
пильну увагу на виконання програми харчування ув’язнених, що 
страждають на туберкульоз.

198. У зв’язку з іншими питаннями (дисципліна, дисциплінарне 
ув’язнення, контакти із зовнішнім світом, скарги й процедури пе-
ревірки тощо) варто виділити дві рекомендації, що стосуються дис-
ципліни й дисциплінарного ув’язнення. По-перше, КЗК рекомендує 
негайно вжити заходів, аби ув’язнені, що перебувають у штрафному 
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ізоляторі (ШІЗО), мали можливість щоденної одногодинної прогу-
лянки й забезпечувалися матеріалами для читання. По-друге, Ко-
мітет закликав до якнайшвидшого перегляду порядку утримання 
в ПКТ, для забезпечення таких ув’язнених, у всій пенітенціарній 
системі, можливістю побачень. Також рекомендується скасувати за-
борону на одержання посилок під час перебування в ПКТ.

м. психіАтричні меДичні устАнови

199. У Чернівецькій обласній клінічній психіатричній лікарні 
практично весь персонал працює професійно й добре ставиться до 
пацієнтів. Незважаючи на це, делегація чула кілька скарг на жорс-
токе поводження(удари) з боку некваліфікованого медичного пер-
соналу. КЗК радить вжити всіх необхідних заходів для запобігання 
фізичного жорстокого поводження з пацієнтами.

У нейропсихіатричній установі для жінок у Погоні делегація не 
одержала жодної скарги на жорстокий поводження з пацієнтами з 
боку персоналу. Навпаки, делегація відзначила гарну атмосферу й 
довірчі відносини між персоналом і пацієнтами.

200. Умови утримання пацієнтів у Чернівецькій лікарні були 
посередніми, незважаючи на старання адміністрації. Приміщення 
перебувають у вкрай поганому стані, вони переповнені й недостат-
ньо освітлені; санітарне устаткування застаріло, і, у зв’язку з техніч-
ними проблемами, протягом декількох місяців у будинках відсутня 
гаряча вода. Після візиту КЗК владою вжито заходів для усунення 
цих недоліків, особливо щодо штучного освітлення й гарячого во-
допостачання. Проте КЗК рекомендує невідкладно вжити заходів 
для зменшення переповненості лікарні, у першу чергу, забезпечив-
ши, щоб кількість пацієнтів не перевищувало офіційної місткості, а 
потім започаткувати кроки з поступового зменшення цієї офіційної 
місткості.

Загалом, КЗК рекомендує забезпечити, аби всі психіатричні лі-
карні забезпечувалися достатніми фінансовими ресурсами для за-
безпечення пацієнтів харчуванням відповідної якості й у відповід-
ній кількості.

201. У нейропсихіатричній установі в Погоні місцева влада й 
адміністрація установи доклали зусиль для того, щоб зробити ма-
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теріальні умови якомога більш гідними, а палати – більше комфор-
табельними. Проте спостерігається брак електричних лампочок, і 
під час відвідування там протягом декількох днів не було водопоста-
чання. Крім того, санітарні приміщення в поганому стані. Українсь-
кі посадові особи покликані продовжити дії з відновлення установи; 
також рекомендується забезпечити постійне водопостачання.

202. Що стосується лікування, КЗК зі схваленням відзначив, що 
у Чернівецькій лікарні хворі на туберкульоз одержують необхідне 
лікування. Навпаки, забезпечення іншими медикаментами викли-
кає занепокоєння. Рекомендується вжити необхідних заходів для 
забезпечення постійних поставок необхідних медикаментів до цієї 
лікарні й до інших подібних установ в Україні.

203. В обох установах викликає занепокоєння відсутність трудо-
терапії, а також реабілітаційної й розважальної діяльності. Українсь-
ка влада повідомили КЗК, що були вжиті заходи для організації та-
кої діяльності, була запитана докладна інформація про ці заходи. 
КЗК також рекомендує, щоб всі пацієнти в Погоні, без винятку, за 
відсутності медичних протипоказань, мали можливість як мінімум 
годинної щоденної прогулянки.

204. Було всебічно розглянуте питання надання гарантій па-
цієнтам таких психіатричних установ. Зокрема, українській владі 
рекомендується негайно вжити заходів для забезпечення скрупуль-
озного дотримання положень Закону про психіатричну допомогу, що 
стосується примусового направлення на лікування, у всіх українсь-
ких лікарнях, куди примусово направляються пацієнти..

E. зАхоДи, яких мАє Бути вжито в результАті рекоменДАцій,	
коментАрів і інформАційних зАпитів кзк

205. Рекомендації, коментарі й інформаційні запити КЗК пере-
лічені в Додатку I до цього звіту.

206. КЗК вимагає, щоб, протягом одного місяця після одержан-
ня даного звіту, українська влада:

– надала докладну інформацію стосовно конкретних заходів, 
вжитих (i) для виділення достатніх коштів органам, що від-
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повідають за осіб, затриманих відповідно до законодавства 
про іноземців, для забезпечення основних потреб ув’язнених, 
і (ii) ретельного контролю використання цих коштів;

– підтвердити, що затримані більше не утримуються впродовж 
тривалого часу в камерах при штабі військової частини 2142 у 
Мукачевому.

207. Що стосується інших рекомендацій, коментарів та інформа-
ційних запитів КЗК, відповідно до статті 10 Конвенції, Комітет про-
сить надати, протягом шести місяців, відповідь, що містить доклад-
ну інформацію щодо заходів, вжитих для виконання рекомендацій, 
реакцію на коментарі, а також відповіді на інформаційні запити, 
перелічені нижче в Додатку I.
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Д о Д Ат о к  I

перелік рекомендаЦій, коментарів 
і інФормаЦійниХ запитів кзк

I. співроБітництво

Рекомендації

– нагадати старшим офіцерам міліції й оперативному персоналу 
про зобов’язання, які прийняті Україною в рамках Конвенції, 
що засновує КЗК (пункт 8);

– співробітникам міліції всіх рівнів відмовитися від залякуван-
ня ув’язнених перед і після візитів делегацій КЗК (пункт 8).

Коментарі

– у майбутньому українська влада має бути впевнена, що вона 
надає КЗК своєчасну й повну інформацію щодо всіх місць 
утримання осіб, позбавлених волі (пункт 7).

II. фАкти, виявлені піД чАс візиту, і зАпропоновАні Дії

A. устАнови міністерствА внутрішніх спрАв

1. Попередні зауваження

Рекомендації

– українській владі підвищити рівень поінформованості праців-
ників слідчих органів і прокуратури, а також суддів, про нове 
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законодавство й закликати їх активно застосовувати запобіж-
ні заходи, не пов’язані з утриманням під вартою, до осіб, що 
підозрюються у здійсненні карних злочинів (пункт 12);

– вжити відповідних заходів для викорінювання практики, 
описаної в пункті 16, та забезпечити, щоб затримання й допит 
осіб, підозрюваних у здійсненні карних злочинів, здійснював-
ся у суворій відповідності до положень Кримінально-процесу-
ального кодексу (пункт 16).

Коментарі

– КЗК дуже сподівається, що нова процедура, затверджена в 
грудні 2002 р. (відповідно до якої, при наявності вимоги про 
повернення ув’язненого до відділення міліції, керівники слід-
чих підрозділів і керівники СІЗО повинні направити проку-
ророві, що наглядає над слідством, докладний звіт, у якому 
викладені причини вимоги про перевід), буде офіційно введе-
на до нового Кримінально-процесуального кодексу, прийнят-
тя якого наразі готується (пункт 14).

Інформаційні запити

– інформацію про результати виконання інструкцій, спрямо-
ваних 15 грудня 2002 р. Генеральною Прокуратурою України 
цивільному й військовому прокурорам з наказом суворо до-
тримуватися положень статті 155 Кримінально-процесуально-
го кодексу щодо тривалості утримання в ІТУ (пункт 13);

– які кроки були започатковані українською владою для при-
ведення цієї норми у відповідність до статті 29 Конституції 
(пункт 15).

2. Катування й інші форми жорстокого поводження

Рекомендації

– регулярно надсилати до правоохоронних органів лист, спря-
мований 15 травня 2001 р. Колегією Міністерства внутрішніх 
справ України всім співробітникам міліції, підкреслюючи в 
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листі, що порушення в подальшому не ігноруватимуться й 
спричинять суворе покарання (пункт 21);

– Генеральній Прокуратурі України направити директиви про-
курорам для того, щоб вони проявляли більшу активність у 
боротьбі з жорстоким поводженням. Кожна скарга про жорс-
токе поводження має бути ретельно розслідувана. Крім того, 
дії прокурора не обов’язково повинні залежати від наявності 
офіційної скарги – вони повинні вживати заходів у кожно-
му випадку, коли можна припустити одержання ушкоджень 
ув’язненим під час перебування в правоохоронних органах 
(пункт 23);

– якщо підозрюваний, доставлений у суд, заявляє про жорстоке 
поводження з боку міліції, суддя повинен записати таку скаргу, 
наказати провести невідкладну медичну експертизу й вжити 
необхідних заходів для забезпечення ретельного розслідування 
скарги. Такий підхід повинен використовуватися поза залеж-
ністю від того, чи має ув’язнений наявні зовнішні ушкоджен-
ня. Далі, навіть у відсутності скарг на жорстокий поводження, 
суддя повинен віддати наказ про проведення медичного обсте-
ження, якщо є які-небудь підстави вважати, що людина могла 
стати жертвою жорстокого поводження (пункт 24);

– особи, звільнені з-під варти без направлення до суду, повинні 
мати право звернутися за медичним обстеженням і одержати 
довідку від лікаря відповідної кваліфікації (пункт 24);

– негайно та рішуче припинити існуючу практику відмови в 
прийомі в ІТУ затриманих з очевидними ушкодженнями і їх-
нього повернення до районних відділень, звідки ті прибули, у 
випадках, коли міліція не може надати медичну довідку, що 
реєструє ці ушкодження (пункт 26).

Інформаційні запити

– всі подробиці третьої справи, описаного в пункті 19, які доз-
волили прокуророві відхилити скаргу (пункт 23);

– докладні відомості про тривалість підготовки, що введена для 
співробітників міліції в 2000 р., і про конкретні заходи, вжи-
тих для впровадження ідей прав людини в практичну про-
фесійну підготовку для роботи в таких ситуаціях, як затри-
мання або допит підозрюваних (пункт 25);
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– інформацію, чи проходять вже працюючі співробітники мі-
ліції професійну перепідготовку, щоб також скористатися но-
вими програмами підготовки (пункт 25).

3. Основні засоби запобігання жорстокого поводження

Рекомендації

– вжити заходів для забезпечення суворого практичного дотри-
мання норм статті 106 Кримінально-процесуального кодексу, 
що передбачає право затриманого повідомити близьких роди-
чів або третю сторону про свій стан (пункт 28);

– будь-яка можливість затримки виконання цього права повин-
на бути обумовлена законом, забезпечена необхідними гаран-
тіями (наприклад, будь-яка затримка має бути зареєстрована в 
письмовому вигляді із зазначенням причин і має бути схвалена 
суддею або прокурором) і суворо обмежена в часі (пункт 28);

– внести зміни у відповідні норми Кримінально-процесуаль-
ного кодексу, аби було чітко зазначене, що особи, позбавлені 
волі міліцією, мають право на звертання до юриста з моменту 
затримання. До внесення таких виправлень Комітет рекомен-
дує дати міліції чіткі інструкції, щоб затримані мали доступ 
до послуг юриста з моменту затримання відповідно до стат-
ті 106, тобто з моменту, коли особа змушена залишитися зі 
співробітниками правоохоронних органів (пункт 29);

– поліпшити поінформованість асоціацій юристів у питан-
нях надання юридичної допомоги особам, позбавлених волі 
міліцією (пункт 30);

– забезпечити, аби особи, позбавлені волі, належним чином ін-
формувалися щодо можливості виклику юриста з адвокатур 
(пункт 30);

– невідкладно вжити необхідних заходів для закріплення в за-
конодавстві права осіб, затриманих міліцією, на звертання до 
лікаря (пункт 31);

– всі особи, затримані міліцією, мають бути забезпечені доку-
ментом з викладом всіх їхніх прав у чіткій і доступній формі в 
момент позбавлення волі. Крім того, такий документ повинен 
бути доступний кількома мовами, а затриманий має підписа-
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ти заяву, що підтверджує, що він був проінформований про 
свої права зрозумілою йому мовою (пункт 32);

– створити правила проведення допитів у світлі зауважень, 
викладених у пункті 34 (пункт 34);

– негайно створити чіткі інструкції з акуратного, повного та 
точного ведення записів реєстрації затримань (пункт 35).

Інформаційні запити

– чи дотримуються всі три права, перелічені в пункті 27 що-
до всіх категорій осіб, позбавлених волі міліцією, включаючи 
затриманих відповідно до Кодексу про адміністративні пору-
шення й Закон про міліцію? (пункт 33).

4. Умови утримання

Рекомендації

– негайно покласти край практиці утримання затриманих у 
районних відділеннях міліції більше кількох годин (пункт 38);

– вжити заходів, аби камери в районних відділеннях міліції ут-
римувалися в чистоті, були забезпечені достатнім штучним 
освітленням й вентиляцією (пункт 38);

– вжити заходів, аби всі затримані мали постійний доступ до 
питної води (пункт 38);

– всім державним органам забезпечити підтримку, у тому числі 
фінансову, роботи Міністерства внутрішніх справ з поліпшен-
ня умов в ізоляторах тимчасового утримання (ІТУ) (пункт 39);

– приділити особливу увагу швидкому демонтажу віконних ста-
вень у камерах ІТУ по всій країні й створенню прогулянкових 
двориків достатнього розміру для фізичних вправ ув’язнених 
(пункт 45);

– негайно забезпечити, щоб у тих ІТУ, де є дворики для прогу-
лянок, ув’язнені мали реальний доступ туди протягом однієї 
години щодня (пункт 45);

– невідкладно у всіх ІТУ:
негайно забезпечити, щоб ув’язнені були забезпечені пов-
ним комплектом чистих постільних приналежностей, з ре-
гулярним пранням;

•
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негайно забезпечити, щоб в усіх ІТУ ув’язнені були забез-
печені основними гігієнічними приналежностями з мож-
ливістю митися щодня (включаючи гарячий душ один раз 
на тиждень протягом усього ув’язнення);
негайно забезпечити, щоб в усіх ІТУ ув’язнені одержували 
харчування відповідну кількість разів (пункт 45);

– забезпечити достатню ізоляцію вбиралень у камерах (пункт 45);
– забезпечити доступ ув’язнених до матеріалів для читання в 

усіх ІТУ (пункт 45);
– забезпечити, аби кількість ув’язнених в ІТУ не перевищувала 

офіційну місткість, і вжити заходів для поступового зменшен-
ня кількості ув’язнених; кінцевою метою має бути надання 
житлового простору не менше 4 м2 на людину (пункт 45);

– всі ув’язнені при надходженні до ІТУ повинні проходити об-
стеження кваліфікованим працівником медичної служби. Та-
ке обстеження повинне проводитися поза зоною чутності й, 
за винятком випадків, коли медик спеціально просить про це, 
поза зоною видимості персоналу установи (пункт 46);

– забезпечити регулярну присутність фельдшера в ІТУ (пункт 46);
– невідкладно забезпечити безперервне лікування від тубер-

кульозу ув’язнених у випадку переводу із СІЗО до ІТУ; зро-
зуміло, що це зажадає більш тісних контактів між медичними 
працівниками установ Департаменту виконання покарань та 
установ Міністерства внутрішніх справ (пункти 46 і 124);

– переглянути законодавчі норми й практику в сфері контактів 
із зовнішнім світом (пункт 47);

– виправити ситуацію з браком активності ув’язнених у центрі при-
йому й розподілу безхатченків в Івано-Франківську (пункт 48).

Коментарі

– у центрі прийому й розподілу безхатченків в Івано-Франківсь-
ку варто ізолювати внутрішньокамерні туалети й полагодити 
душ (пункт 48).

Інформаційні запити

– коментарі української влади про використання суми, ніби-
то виділеної в 2002 році Міністерству внутрішніх справ для 
поліпшення умов ув’язнення (пункт 39);

•

•
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– докладний звіт про виконання планів і роботи, розпочатої в 
ІТУ, як зазначено в листі від 15 квітня 2003 р. (пункт 45).

Б. іноземні громАДяни, зАтримАні віДповіДно	

До зАконоДАвствА про іноземців

1. Попередні зауваження

Інформаційні запити

– подальшу інформацію про реформу, що розглядається, для 
встановлення максимального періоду ув’язнення в очікуванні 
депортації, що не перевищує 6 місяців (пункт 50);

– відомості, чи має намір українська влада уповноважити суд 
ухвалювати рішення щодо розміщення іноземців, якщо тер-
мін ув’язнення перевищує 72 години (пункт 50).

2. Жорстоке поводження

Рекомендації

– українська влада має недвозначно роз’яснити військам При-
кордонної служби, що не можна застосовувати більше сили, 
ніж це необхідно при затриманні, і що, після взяття затрима-
ного під контроль, немає жодного виправдання його побиттю 
(пункт 53);

– ініціювати розслідування скарг на фізичне жорстоке поводжен-
ня з боку прикордонників при затриманні іноземних громадян 
або по їхньому прибутті до Павшинського центру для чоловіків, 
з метою вимагання грошей або цінностей (пункт 53).

3. Умови утримання

Рекомендації

– у відвіданих ізоляторах тимчасового утримання й, у разі пот-
реби, в інших ізоляторах з аналогічною ситуацією, негайно 
вжити необхідних заходів для:
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забезпечення достатнього освітлення (включаючи денне 
світло), вентиляції й опалення в ізоляторах тимчасового 
утримання;
зменшення ступеня заповнення спалень/камер; кінцевою 
метою має бути надання 4 м2 житлового простору кожному 
ув’язненому;
забезпечення видачу їжі у спеціально призначених для 
цього приміщеннях;
надання кожному ув’язненому можливості приймати душ 
як мінімум один раз на тиждень із достатньою кількістю 
гарячої води;
забезпечення всіх ув’язнених основними засобами, необ-
хідними для дотримання особистої гігієни (мило, зубна 
щітка й паста, рушники тощо), і своєчасної періодичної 
заміни цих засобів;
надання ув’язненим достатньої кількості засобів для утри-
мання в чистоті й гігієнічному стані їхніх камер/спалень і 
санітарних приміщень;
забезпечення кожного ув’язненого власним ліжком (пункт 
62);

– негайно вжити необхідних заходів для надання всім ув’язненим 
Чопського центру тимчасового утримання та камер при шта-
бі в Мукачевому можливості щоденної годинної прогулянки 
(пункт 63);

– докласти зусиль для забезпечення основного мінімуму діяль-
ності особам, затриманим відповідно до законодавства про 
іноземців (пункт 65);

– приміщення Чопського центра мають використовуватися ви-
нятково для коротких термінів утримання, якщо в центрі 
неможливо ввести політику відкритих дверей і забезпечити 
мінімум діяльності (пункт 65);

– забезпечити систематичні й регулярні візити медичного пер-
соналу до ув’язнених, що перебувають у камерах при штабі в 
Мукачевому (пункт 66);

– ввести систематичний медичний огляд при надходженні до 
центрів тимчасового утримання (пункт 66);

– створити докладну інструкцію для застосування в ізоляторах 
тимчасового утримання у випадках підозри на туберкульоз, 
що включає заходи, яких має бути вжито і до ув’язнених у 
таких випадках, включаючи умови утримання (пункт 67);

•

•

•

•

•

•

•
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– ввести спеціальну підготовку для співробітників центрів для 
іноземців, яка б задовольняла критеріям, переліченим у пунк-
ті 68 (пункт 69).

Інформаційні запити

– протягом одного місяця після одержання даного звіту, до-
кладну інформацію про конкретні заходи, що були, заявлені 
українською владою в листі від 15 квітня 2003 р., пов’язаних 
з виділенням достатніх фінансових ресурсів органам, які від-
повідають за утримання осіб, що затримані відповідно до за-
конодавства про іноземців, з метою забезпечення основних 
життєвих потреб ув’язнених (задовільного харчування, пос-
тільні приналежності й необхідний одяг), а також контролю 
використання цих ресурсів (пункт 61);

– протягом одного місяця після одержання даного звіту, під-
твердження, що ув’язнені більше не утримуються протягом 
довгого часу в камерах при штабі військової частини 2142 у 
Мукачевому (пункт 61).

4. Гарантії для затриманих іноземців

Рекомендації

– вжити заходів для забезпечення дотримання законодавства 
про іноземців щодо письмового повідомлення прокурора про-
тягом 24 годин після затримання особи й обов’язку запроси-
ти санкцію прокурора для продовження ув’язнення на строк 
більше 72 годин (пункт 70);

– вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб усі без 
винятку особи, затримані відповідно до законодавства про 
іноземців:

мали право, з моменту затримки, повідомити родичів або 
третю сторону за своїм вибором про свій стан;
мали право на звертання до юриста й право спілкуватися з 
юристом на всіх етапах розгляду;
мали можливість, у разі необхідності, одержати допомогу 
кваліфікованого перекладача на різних етапах розгляду;
негайно інформувалися про їхній стан й права (пункт 73);

•

•

•

•
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– на початку ув’язнення всім затриманим має бути наданий до-
кумент, що роз’ясняє процедуру, що застосовується до них, і 
їхні права. Цей документ має бути доступним мовами, найпо-
ширенішими серед осіб, що затримані відповідно до законо-
давства про іноземців (пункт 73);

– переглянути законодавчі норми щодо кінцевого строку подачі 
заяви про надання притулку (пункт 74);

– вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб пові-
домлення офіційних осіб країн, з яких прибутку затримані, 
відбувалося тільки за згодою затриманих (пункт 76);

– невідкладно створити чіткі інструкції з акуратного, повного й 
точного ведення записів реєстрації затримок (пункт 79).

Коментарі

– українська влада покликана продовжувати дії, що вживають-
ся в сфері контактів між ув’язненими-членами однієї родини 
(пункт 77).

Інформаційні запити

– додаткову інформацію про застосовані процедури, що пов’язані 
з висилкою особи з території України, і про можливість пода-
чі апеляцій проти рішення про депортацію або рішення про 
відмову в наданні притулку (пункт 75);

– чи існує норма про апеляцію з дією, що призупиняє, у всіх 
випадках? (пункт 75);

– яких заходів вжито для полегшення процедури відвідувань 
іноземних громадян у центрах тимчасового утримання й за-
безпечення можливості контактів по телефону? (пункт 78);

– чи всі центри тимчасового утримання регулярно відвідуються 
прокурорами? (пункт 80).

в. устАнови ДержАвного ДепАртАменту виконАння покАрАнь

1. Попередні зауваження

Рекомендації

– забезпечити, щоб всі відповідні органи приймали активну участь 
у боротьбі з переповненістю за допомогою практичного засто-
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сування всіх заходів, введених з 2001 року. Відповідно до при-
нципів, що викладені в Рекомендаціях Європейського Комітету 
Міністрів R (80) 11 стосовно досудового ув’язнення й R (99) 22 
щодо переповненості в’язниць і зменшення кількості ув’язнених, 
на яких ґрунтувалися українські законодавці, найбільша увага 
має бути прикута до того, аби утримання під вартою використо-
вувалося тільки у виняткових випадках і протягом мінімального 
терміну, сумісного з інтересами правосуддя (пункт 85);

– подвоїти зусилля для забезпечення того, щоб ув’язнені одержу-
вали їжу задовільної якості й у достатній кількості (пункт 87);

– всеукраїнським державним органам, про яких йдеться у програ-
мі реформування й підтримки пенітенціарної системи на 2002-
2005 рр., забезпечити якнайшвидше вживання заходів із впро-
вадження системи діяльності ув’язнених, їхнього професійного 
навчання й освіти. Це також стосується осіб, що перебувають у 
попередньому ув’язненні, і ув’язнених, що очікують остаточно-
го вироку після подачі апеляції (пункти 88 і 120).

Інформаційні запити

– думка української влади з питання відмови від багатомісних 
камер на користь невеликих приміщень (пункт 86).

2. Жорстоке поводження

Рекомендації

– провести незалежне й ретельне розслідування скарг на за-
лякування ув’язнених тюремним персоналом після візиту 
делегації й проведення обшуків між 5 лютого й 15 березня 
2003 р., і повідомити Комітет про результати розслідування 
(пункт 90);

– однозначно повідомити персонал колонії № 14, що будь-які 
форми жорстокого поводження є неприйнятними й суворо 
каратимуться (пункт 91);

– внести до Правил внутрішнього розпорядку виправно-тру-
дових установ виправлення для того, щоб ув’язненим не пе-
редавалися повноваження, пов’язані з підтримкою порядку й 
контролем (пункт 92).
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3. Особливі категорії ув’язнених

Рекомендації

– забезпечити довічно ув’язнених тюремною формою, що не 
виділяється за кольором й ліквідувати написи на формі, що 
позначають вид ув’язнення (пункт 100);

– забезпечити, щоб штучне освітлення не вмикалося в нічний 
час за винятком випадків гострої потреби (пункт 100);

– подвоїти зусилля з надання особам, що відбувають довічний 
ув’язнення, більших можливостей для роботи й іншої ко-
рисної діяльності поза камерами (спорт, освіта, дозвілля, то-
що) (пункт 100);

– привести право осіб, що відбувають довічне ув’язнення, і 
ув’язнених, засуджених до тюремного режиму, на побачення 
у відповідність до подібного права осіб, що перебувають у ко-
лоніях (пункти 100 і 104);

– переглянути порядок одержання передач особами, що відбу-
вають довічне ув’язнення, і ув’язненими, засудженими до тю-
ремного режиму (пункти 100, 104 і 118);

– звернути особливу увагу на введення відповідної політики ут-
римання в ув’язненні (пункт 101);

– негайно покласти край практиці надягання наручників на 
ув’язнених, що була описана в пункті 102 (пункт 102);

– переглянути політику частого переводу ув’язнених до інших 
камер у в’язниці № 8 та в інших пенітенціарних установах у 
світлі міркувань, викладених у пункті 105 (пункт 105);

– негайно вжити заходів, включаючи, якщо потрібно, ліквіда-
цію існуючих законодавчих перешкод, для припинення об-
межуючого режиму для осіб, що перебувають у попередньому 
ув’язненні, й тих, хто очікує на остаточний вирок (пункт 106).

4. Умови утримання у відвіданих 
пенітенціарних установах

Рекомендації

– у Житомирській в’язниці № 8 провести необхідний ремонт 
у корпусі № 1, щоб дорівняти матеріальні умови в цьому бу-
динку до умов у корпусі № 2, що призначений для жінок та 
неповнолітніх (пункт 117);
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– забезпечити достатнє опалення камер у Житомирській в’язниці 
№ 8 (пункт 117);

– у СІЗО № 21 усунути виявлені матеріальні недоліки, забезпе-
чивши, аби:

кожний ув’язнений мав власне ліжко з повним і чистим 
комплектом постільних приналежностей;
вбиральні у камерах були достатньо ізольованими й мали 
справний злив;
вікна у всіх камерах були засклені;
камери належним чином опалювалися;
душі підтримувалися в справному стані й, якомога швид-
ше, їхню кількість було збільшено (пункт 117);

– завершити заплановане будівництво нового будинку на 250 
місць у СІЗО № 21 (пункт 117);

– зменшити ступінь заповнювання в камерах трьох установ, з 
кінцевою метою доведення розміру житлового простору на 
одну людину до 4 м2 (пункт 117);

– переглянути положення Кримінально-виконавчого кодексу 
й закону, що регулює попереднє ув’язнення, у частині права 
на одержання передач у світлі зауважень, викладених у пунк-
ті 118 (пункт 118);

– приділити найбільш пильну увагу потребам неповнолітніх 
ув’язнених у в’язниці № 8 та СІЗО № 21, шляхом введення 
повноцінної програми освітніх, розважальних і спортивних 
заходів, спрямованих на стимулювання їхньої соціальної ін-
теграції й реабілітації (пункт 120);

– розглянути питання перебудови двориків для прогулянок у 
пенітенціарних установах для забезпечення ув’язнених повно-
цінною фізичною активністю або можливістю занять спортом 
(пункт 121).

Інформаційні запити

– підтвердження, що у в’язниці № 8 вирішена проблема забез-
печення жінок спеціальними гігієнічними приналежностями 
(пункт 112);

– підтвердження, що ув’язнені в колонії № 14 забезпечені одя-
гом, що відповідає погодним умовам (пункт 116).

•

•

•
•
•
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5. Охорона здоров’я

Рекомендації

– докласти всіх зусиль для того, щоб заходи щодо боротьби з 
туберкульозом були повністю реалізовані, та забезпечити, 
щоб пенітенціарні установи продовжували забезпечуватися 
відповідною кількістю медикаментів для лікування туберку-
льозу, і приділити особливу увагу виконанню програми щодо 
харчування ув’язнених, хворих на туберкульоз (пункт 124);

– проводити безкоштовне тестування ув’язнених на ВІЛ (пункт 
125);

– виконати рекомендацію щодо реєстрації ушкоджень, вияв-
лених в ув’язнених відповідно до пункту 26 звіту про візит 
2000 р. (пункт 126);

– негайно покласти край практиці, коли уколи ув’язненим роб-
ляться через віконце у двері лазарету, на очах у тюремного 
персоналу. Лікування завжди має проводитися в кімнатах, 
спеціально призначених для цієї мети, поза зоною чутності й, 
за винятком випадків, коли медик спеціально просить про це, 
поза зоною видимості персоналу в’язниці (пункт 127);

– забезпечити, щоб особи, що відбувають довічне ув’язнення у 
Житомирській в’язниці № 8 (і, при необхідності, у будь-якій 
іншій пенітенціарній установі країни), що вимагають психіат-
ричної допомоги в спеціальній лікарняній установі, переводи-
лися до такої лікарні без зволікання (пункт 128).

6. Інші питання

Рекомендації

– забезпечити в ШІЗО й ПКТ у в’язниці № 8 достатнє опалення 
(пункти 130 і 132);

– завершити ремонт штрафного ізолятора в СІЗО № 21, забез-
печити відповідний доступ до природного освітлення (пункти 
130 і 132);

– у колонії № 14 не розміщати у камерах штрафного ізолятора 
площею 10 м2 більше двох ув’язнених (пункти 130 і 132);
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– негайно вжити заходів, щоб ув’язнені, що перебувають у 
штрафному ізоляторі (ШІЗО), мали можливість щоденної од-
ногодинної прогулянки й забезпечувалися матеріалами для 
читання (пункт 131);

– якомога швидше переглянути порядок утримання в ПКТ, для 
того, щоб забезпечити таким ув’язненим, в усій пенітенціар-
ній системі, можливість побачень (пункт 133);

– скасувати заборону на одержання посилок під час перебуван-
ня в ПКТ. У разі необхідності внести виправлення до від-
повідних інструкцій (пункт 133);

– забезпечити, щоб короткострокові побачення були звільнені 
від будь-яких грошових внесків з боку ув’язнених або їхніх 
родичів (пункт 136);

– усунути недоліки, описані в пункті 137, що стосуються матеріаль-
них умов проведення короткочасних побачень (пункт 137);

– забезпечити, щоб всі ув’язнені ( що перебувають у поперед-
ньому ув’язненні й такі, що відбувають покарання) в усій пе-
нітенціарній системі мали конфіденційний доступ до націо-
нальних і міжнародних органів, що уповноважені приймати 
скарги, шляхом вживання практичних заходів, рекомендова-
них у звіті про візит 2000 року, а саме: установки доступних 
ув’язненим закритих скриньок для скарг, які можуть бути 
відкриті тільки спеціально призначеними особами, а також 
забезпечення ув’язнених конвертами (пункт 138);

– забезпечити ув’язнених листівками, що містять перелік і ад-
реси національних і міжнародних органів, куди вони можуть 
звернутися зі скаргою (пункт 138);

– покласти край практиці систематичного використання  газом 
і супроводжуваної собаками, при відкритті камер у корпусі 
№ 1 СІЗО № 21 (пункт 140);

– забезпечити, щоб у всіх пенітенціарних установах сльозото-
чивий газ застосовувався тільки у виняткових випадках, які 
повинні бути вичерпно перелічені й підлягати суворому кон-
тролю (пункт 140);

– забезпечити, щоб приміщення розміром близько 2 м2 обов’яз-
ково призначалися не більш, ніж для однієї людини, а також 
значно знизити кількість ув’язнених, що перебувають у при-
міщенні розміром близько 9 м2 (пункт 141);
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– приділити пильну увагу вирішенню питання умов транспор-
тування ув’язнених з урахуванням рекомендацій КЗК, нада-
них у пункті 131 звіту про візит 2000 року (пункт 142).

Коментар

– українську владу закликають якомога швидше скасувати прак-
тику внесення плати за довгострокові побачення (пункт 136).

Інформаційні запити

– думка української влади стосовно запрошення офіційних 
осіб, повторені в пункті 123 звіту про візит 2000 року, з метою 
перегляду умов, у яких проходять побачення, і якнайшвид-
шого забезпечення того, щоб побачення осіб, що перебувають 
у попередньому ув’язненні, і осіб, що відбувають покарання, 
проводилися в більш відкритих умовах (пункт 137).

м. психіАтричні меДичні устАнови

1. Попередні зауваження

Інформаційні запити

– чи може особа, поміщена до такої установи, подати в суд скар-
гу в будь-який час, щоб заперечити його або її приміщення 
туди, і якщо так, то на яких умовах? (пункт 145);

– статистику випадків прийняття судом рішень про незаконне 
приміщення до нейропсихіатричної установи соціального за-
хисту або до спеціальної освітньої установи із часу прийняття 
Закону 2000 р. про психіатричну допомогу (пункт 145).

2. Чернівецька обласна клінічна психіатрична лікарня

Рекомендації

– вжити заходів, що необхідні для запобігання фізичного жорс-
токого поводження з пацієнтами (пункт 148);
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– переглянути штат відвіданих установ у світлі зауважень, 
викладених у пунктах 149 і 150; зокрема, якомога швидше 
збільшити кількість кваліфікованих медсестер у психіатрич-
них відділеннях у другій половині дня й по ночах; прийняти 
на роботу достатню кількість фахівців із трудотерапії; значно 
збільшити кількість психологів (пункт 151);

– ввести необхідні початкові й поточні підготовчі курси для 
санітарів у Чернівцях та інших медичних установах України 
(пункт 152);

– негайно вжити необхідних заходів для зменшення перепов-
неності в Чернівецькій лікарні; як перший крок, у лікарні 
кількість пацієнтів не повинна перевищувати офіційної міс-
ткості, і мають бути започатковані кроки дії для поступового 
зменшення цієї офіційної місткості (пункт 154);

– докласти зусиль для поступового перетворення великих палат 
на менші, а також для надання кожному пацієнтові постійно 
доступного місця для зберігання особистих речей (пункт 154);

– обновити санітарно-технічне обладнання у всіх відділеннях 
лікарні;

– забезпечити, аби всі психіатричні лікарні одержували достат-
нє фінансування для забезпечення пацієнтів харчуванням 
відповідної якості й відповідною кількістю (пункт 155);

– негайно вжити необхідних заходів, щоб Чернівецька та інші 
подібні українські установи одержували достатню кількість 
необхідних медикаментів (пункт 157);

– вжити заходів для надання медичного обладнання, необхідного 
в такому відділенні, зокрема, відділення має бути забезпечене, 
у першу чергу, запасом кисню, як мінімум одним пристроєм 
для серцевого моніторингу й дефібрилятором (пункт 158);

– переглянути існуючу практику застосування електрошокової те-
рапії у світлі спостережень, описаних у пункті 159 (пункт 159);

– докласти зусиль для організації розважальної або спортивної 
активності (пункт 161);

– забезпечити правильне виконання методологічних рекоменда-
цій, прийнятих в 2001 р., що стосуються реєстрації ізоляції й 
застосування засобів стримування, в українських психіатрич-
них лікарнях, включаючи Чернівецьку лікарню (пункт 164);

– негайно започаткувати всі необхідні кроки для забезпечення 
скрупульозного дотримання положень Закону про психіат-
ричну допомогу, що стосується примусового направлення на 
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лікування, в усіх українських лікарнях, куди примусово спря-
мовуються пацієнти (пункт 166);

– забезпечити суворе виконання статті 95 при продовженні гос-
піталізації осіб, визнаних такими, що не відповідають за свої 
злочини (пункт 168);

– переглянути існуюче законодавство для того, щоб особи, виз-
нані такими, що не відповідають за свої злочини, система-
тично заслуховувалися в суді при ухваленні рішення про на-
правлення до психіатричної установи або про продовження 
перебування в такій установі, якщо немає задокументованих 
медичних протипоказань (пункт 168);

– будь-яке рішення, що суперечить цьому основному принципу, 
має бути прийнято індивідуально у виняткових й суворо пев-
них випадках; у разі необхідності варто внести виправлення 
до Закону про психіатричну допомогу (пункт 169);

– розробити листівку, що містить відомості про роботу уста-
нови, а також роз’яснення всіх прав пацієнтів, що були при-
мусово спрямовані до установи, як цього вимагає закон; така 
листівка повинна видаватися всім пацієнтам після прибуття, 
і, по можливості, їхнім родинам (пункт 170).

Коментарі

– КЗК є прихильником зняття електроенцефалограми під час 
електрошокової терапії для перевірки ефективності лікування 
(пункт 159);

– КЗК закликає українську владу вжити необхідних заходів для 
створення задовільних умов для прогулянок (тобто забезпе-
чити укриття від негоди) (пункт 162).

Інформаційні запити

– відомості щодо конкретних заходів, вжитих для усунення не-
доліків, описаних у пункті 153 (пункт 154);

– докладна інформація щодо заходів, вже вжитих у цій області 
(організовані конкретні види діяльності, кількість і категорії 
пацієнтів, залучених до цієї діяльності, частота й тривалість) 
(пункт 161);
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– підтвердження, що всі пацієнти без винятку, у тому числі 
хворі на туберкульоз, при відсутності медичних протипока-
зань, можуть тепер користуватися правом щоденної одного-
динної прогулянки (пункт 162);

– підтвердження практичного застосування Закону про психіат-
ричну допомогу 2000 р. у Чернівецькій лікарні (пункт 166);

– коментар українських посадових осіб щодо ситуації, описаної 
в пункті 167 (пункт 167);

– звіт і висновки вищезазначених інспекцій представників об-
ласної влади в дні перед приїздом делегації; також, для порів-
няння, інформація про відвідування прокурором (пункт 
171).

3. Невро-психіатрична установа для жінок у Погоні

Рекомендації

– докласти необхідних зусиль для значного збільшення кількості 
медсестер і прийняття на роботу фізіотерапевта (пункт 173);

– забезпечити постійне водопостачання в установі в Погоні, а 
також полагодити санітарні приміщення (пристосувавши їх 
до потреб пацієнтів) (пункт 174);

– вжити необхідних заходів для забезпечення того, аби всі па-
цієнти в Погоні, без винятку, якщо відсутні медичні проти-
показання, мали можливість як мінімум годинної щоденної 
прогулянки (пункт 177);

– невідкладно вжити необхідних заходів для забезпечення скру-
пульозного й без виключень виконання положень Закону 2000 
року про психіатричну допомогу, що стосується приміщення 
до нейропсихіатричної установи (пункт 178);

– інформаційна листівка для пацієнтів і їхніх родин, що міс-
тить відомості про роботу установи, а також роз’яснення всіх 
прав пацієнтів, має видаватися в нейропсихіатричній установі 
в Погоні та інших установах такого роду (пункт 179);

– влада повинна заохочувати відвідування громадськими ор-
ганізаціями установи в Погоні, а також інших українських 
нейропсихиатрических установ, як передбачено розділом 31 
Закону 2000 року про психіатричну допомогу (пункт 179).
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Коментарі

– КЗК закликає українську владу продовжити діяльність з від-
новлення установи (пункт 174);

Інформаційні запити

– підтвердження, що вакансії фахівця із трудотерапії й органі-
затора дозвілля дійсно є заповненою (пункт 173);

– докладна інформація щодо розробленого Міністерством праці 
й соціальної політики плану розширення спектру розваг, ор-
ганізації фізичних вправ, трудотерапії, освітньої й культурної 
діяльності, та щодо конкретних заходів, вжитих у цьому на-
прямку; докладний опис результатів таких заходів у Погоні 
(пункт 176);

– інформація про кількість перевірок, проведених у Погоні про-
куратурою Івано-Франківська, і про результати цих перевірок 
(пункт 179).
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Д о Д Ат о к  I I

список державниХ органів, інШиХ органів, 
міжнародниХ і неурядовиХ організаЦій, 

з якими кзк проводив консультаЦії

ДержАвні оргАни:

Кабінет Міністрів України

– Л. Ф. БИКОВ, заступник голови

Департамент виконання покарань

– В. А. ЛЬОВОЧКИН, голова
– О. Б. ПТАШИНСЬКИЙ, перший заступник голови
– М. Г. ВЕРБЕНСЬКИЙ, заступник голови
– М. І. ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ, заступник голови
– В. І. БІЛИК, заступник голови
– Ю. І. ГОЛІКОВ, заступник голови
– А. П. КУЧЕР, заступник голови
– В. І. СЄРОВ, керівник з персоналу
– А. С. ЛАГОДА, голова адміністративного відділу

Міністерство внутрішніх справ

– В. І. ВАРЕНКО, заступник державного секретаря
– Ю. М. МАЗУР, тимчасовий заступник керівника відділу ад-

міністративної служби міліції
– О. Д. МАКІЄВА, голова відділу міжнародних зв’язків
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Міністерство оборони

– Ю. Ю. ШАПОВАЛ, голова військової правоохоронної служби 
збройних сил України

– О. М. ДЕСЯТНИК, заступник глави військової правоохорон-
ної служби збройних сил України

Міністерство юстиції

– М. МАТЮШКО, Департамент застосування законів

Міністерство охорони здоров’я

– А. П. КАРТИШ, заступник державного секретаря
– В. В. ДОМБРОВСЬКА, провідний спеціаліст Головного управ-

ління охорони здоров’я населення

Служба безпеки України

– Ю. О. ВАНДІН, заступник голови
– В. Ф. ПЕТРУНЯ, керівник СІЗО

Комітет із захисту державних кордонів України

– О. Г. МЕЛЬНІК, перший заступник керівника Комітету
– Б. М. МАРЧЕНКО, заступник керівника Департаменту при-

кордонної служби
– О. Ю. ЦЕВЕЛЕВ, глава підрозділу Департаменту прикордон-

ної служби
– C. А. ІГНАТЬЄВ, юридичний консультант юридичного відділу

інші оргАни:

Генеральна прокуратура України

– В. В. КУДРЯВЦЕВ, заступник Генерального прокурора Ук-
раїни
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– М. Г. НЕДІЛЬКО, голова Департаменту з нагляду за дотри-
манням законності при виконанні судових рішень за кримі-
нальними справами

– С. Н. СКРИПНІЧЕНКО, заступник голови Департаменту з 
нагляду за дотриманням законності слідчими органами Мініс-
терства внутрішніх справ

– В. Г. МАЛИШЕВ, голова Департаменту з нагляду за дотри-
манням прав неповнолітніх

– В. И. МИЛОСТИВИЙ, голова підрозділу Департаменту по 
роботі з військовою прокуратурою

– М. В. ДОЦЕНКО, прокурор Департаменту з нагляду за дотри-
манням законності при виконанні судових рішень за кримі-
нальними справами

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

– Н. І. КАРПАЧОВА Уповноважений ВРУ з прав людини

міжнАроДнА оргАнізАція

– Служба Верховного Комісара ООН зі справ біженців

неуряДові оргАнізАції

– Асоціація психіатрів України
– «Донецький Меморіал»
– Міжнародний фонд «Відродження»
– Харківська правозахисна група

[1] Звіти про попередні візити до України в 1998, 1999 і 2000 рр. 
були опубліковані на запит українського уряду під наступними поз-
наченнями: CPT/Inf (2002) 19, CPT/Inf (2002) 21 і CPT/Inf (2002) 23. 
Вони були опубліковані разом з відповідями українського уряду (до-
кументи CPT/Inf (2002) 20, CPT/Inf (2002) 22 і CPT/Inf (2002) 24).

[2] Метою такого строку ув’язнення є можливість проведення до-
судового слідства. Тривалість подальшого попереднього ув’язнення 
залежить від суду, що розглядає справу.
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[3] Стаття 29: «Ніхто не може бути заарештований або перебувати 
під вартою без обґрунтованого судового рішення тільки на підставі 
й відповідно до процедури, передбаченої законом».

[4] Розділ 7 Закону № 1777-XII (з виправленнями) про Українську 
прикордонну службу; стаття 2 Інструкції про процедуру затримання 
й охорону затриманих Прикордонною службою України, затверд-
жені Наказом № 176 від 12.4.1996 р. Голови Державного Комітету й 
Головою прикордонної міліції України; статті 261, 262 і 263 Кодек-
су України про адміністративні порушення; Розділ 11 Закону про 
міліцію; Закон № 3929-XII (з виправленнями) про юридичний ста-
тус іноземців (виправлення внесені, серед іншого, 1 березня 2003 р. 
Законом № 506-IV, прийнятому 6.02.2003 р.).

[5] Стаття 10, пункт 7, вищезгаданої Інструкції про процедуру за-
тримання й охорону затриманих Прикордонною службою України.

[6] Стаття 2, пункт 9, підпункт 6 Інструкції про процедуру затри-
мання й охорону затриманих Прикордонною службою України.

[7] Розділ 9 Акту про біженців (№ 2557-III).
[8] Тобто особи, засуджені вперше за несерйозні правопорушен-

ня. За статтею 60 нового Кримінального кодексу, термін ув’язнення 
може бути від одного до шести місяців.

[9] Щодо матеріальних умов утримання осіб, засуджених до 
довічного ув’язнення, див. пункт 95 вище.

[10] Відповідно до цієї норми, у виправно-трудових колоніях 
ув’язнені, що перебувають на загальному режимі, можуть одержу-
вати сім передач на рік, ув’язнені, що перебувають на посиленому 
режимі – шість передач, а ув’язнені, що перебувають на суворому/
спеціальному режимі – п’ять передач на рік. У виховних колоніях 
ув’язнені можуть одержувати до десяти передач на рік при загально-
му режимі й дев’ять при посиленому режимі. Крім того, всі ув’язнені 
можуть одержувати дві маленьких передачі на рік. У виправно-тру-
дових колоніях-таборах кількість передач не обмежена.

[11] Між 1987 р. і січнем 2002 р. було виявлено 8046 ВІЛ-пози-
тивних ув’язнених. На 1 жовтня 2002 р. в установах пенітенціарної 
системи перебували 1577 ВІЛ-позитивних ув’язнених і 17 ув’язнених, 
хворих на СНІД. Варто додати, що Світовий Банк видав позичку $60 
мільйонів на програму контролю над туберкульозом і ВІЛ/СНІД в 
Україні, що включає значні кошти для пенітенціарної системи.

[12] Відповідно до Закону 2000 р. про психіатричну допомогу, 
розглядається як невро-психіатрична установа соціального захисту 
або спеціальна освітня установа.
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[13] Шість закритих загальних психіатричних відділень для до-
рослих (три для жінок і три для чоловіків), одне закрите відділення 
для хворих на туберкульоз або іншими інфекційними захворюван-
нями, однієї закритої городяночки відділення, одне закрите відді-
лення інтенсивної терапії, одне відкрите відділення для дорослих і 
одне напівзакрите відділення для дітей і підлітків.

[14] «Правила застосування засобів фізичного стримування й ізо-
ляції осіб, що страждають на психіатричні розлади – методологічні 
рекомендації». Міністерство охорони здоров’я України, Української 
інститут соціальної й судової психіатрії (2001).

[15] «Особі, яка госпіталізована до психіатричної установи доб-
ровільно або за згодою законного представника, може бути відмо-
влене у виписці з установи, якщо психіатрична комісія встановить 
підстави для примусової госпіталізації на підставі статті 14 цього 
закону. У такому випадку всі питання, пов’язані із примусовою гос-
піталізацією, її тривалістю й часом закінчення, вирішуються від-
повідно до статей 16 і 17, а також частин 2 і 3 статті 22 цього закону 
й частини 3 цієї статті».

[16] Присутність особи, справа якої розглядається, не обов’язкова 
й може мати місце тільки в тому випадку, коли його/її захворювання 
не перешкоджає цьому.

[17] См. Розділ 25 Закону 2000 р. про психіатричну допомогу.

Переклад Харківської правозахисної групи
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відповідь 
українського уряду 

на звіт Європейського комітету 
у запобіганні катуванням чи нелюдському 

або такому, що принижуЄ гідність, 
поводженню чи покаранню (кзк) 

про його візит до україни 
24 листопада – 6 грудня 2002 р.

Уряд України дав згоду на публікацію звіту КЗК 
про його візит до України в листопаді-грудні 2002 г. 

і своєї відповіді. Відповідь уряду надана в цьому документі

Страсбург, 1 грудня 2004 р.
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звіт про заХоди, вжиті відповідно 
до рекомендаЦій та зауважень кзк, 

що викладені у звіті українському уряду 
про візит кзк до україни

24 листопада – 6 грудня 2002 г.

Звіт Українському уряду за результатами візиту до України, Єв-
ропейського Комітету з питань запобігання катуванням 24 листо-
пада – 6 грудня 2002 р., був уважно вивчений Державним Депар-
таментом виконання покарань, Міністерством внутрішніх справ, 
Міністерством охорони здоров’я, Міністерством праці та соціальної 
політики й Державною прикордонною службою України.

Для виконання рекомендацій, викладених у вищезгаданому звіті, 
був розроблений і впроваджується в життя комплекс організаційних 
і практичних заходів для усунення виявлених недоліків. Державний 
Департамент виконання покарань України вже надав попередню ін-
формацію з деяких рекомендацій і зауважень членів КЗК.

A. устАнови, піДпоряДковАні	
міністерству внутрішніх спрАв

(до пункту 8)

Під час візиту КЗК в Україну робота ізоляторів тимчасового 
утримання не припинялася, і заарештовані переводилися з ІТУ до 
слідчих ізоляторів (СІЗО), а також до інших установ, і поверталися 
назад, відповідно до графіка. Наприклад, 3 грудня 2003 двоє зааре-
штованих (Ю. М. Барна й В. Ф. Краль) були повернуті з Ужгород-
ського ІТУ до Хустського ІТУ, оскільки раніше вони утримувалися 
саме там. Таке переміщення було викликане не можливістю їхньої 
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зустрічі з делегацією КЗК в Ужгороді, а у зв’язку із завершенням 
щодо них слідчих дій.

Напередодні візиту делегації КЗК Міністерство внутрішніх 
справ України повторно повідомило голів обласних управлінь щодо 
положень відповідної Європейської Конвенції, зокрема, щодо забо-
рони будь-якого психологічного тиску (залякування).

(до пунктів 9, 36 і 37)

З метою усунення недоліків, виявлених делегацією КЗК щодо 
умов утримання затриманих у камерах адміністративного ув’язнення 
в чергових відділеннях міліції, посадові особи Міністерства внут-
рішніх справ України і його обласних управлінь здійснюють регу-
лярний нагляд за порядком і законністю затримання, реєстрації й 
утримання затриманих осіб у вищезгаданих камерах. Строки й умо-
ви ув’язнення суворо контролюються згідно з відповідним законо-
давством й нормативними актами. У порядку виконання рекоменда-
цій КЗК були прийняті наступні рішення: № 1/6-4367 від 4.08.2003 
(про проведення перевірок всіх камер адміністративного ув’язнення 
в чергових відділеннях міліції) і № 11471/Гс (про реконструкцію 
камер адміністративного ув’язнення в чергових відділеннях міліції 
відповідно до європейських стандартів).

Зараз здійснюється косметичний ремонт майже всіх камер ад-
міністративного ув’язнення в чергових відділеннях міліції, вклю-
чаючи Київське й Малиновське районні відділення управління 
Міністерства внутрішніх справ Одеської області. Вживаються заходи 
для забезпечення таких камер водою, природним світлом і свіжим 
повітрям, а також встановлення у всіх камерах туалетів і ізольованих 
душових кабінок.

(до пункту 13)

Іноді термін утримання заарештованих продовжується, оскіль-
ки СІЗО переповнені й не можуть прийняти людей з ІТУ. Саме тому 
деякі особи утримуються в ІТУ після закінчення терміну їхнього 
утримання там згідно з відповідними нормативними актами.

Деякі заарештовані перебували в Хустівському ІТУ (Закарпатсь-
ка область) більше 48 діб, через ухвалу відповідної постанови через 
відтермінування суду.
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(до пункту 15)

Згідно зі статтею 11 Закону України про міліцію, співробітни-
ки міліції мають право затримувати осіб, що підозрюються у бро-
дяжництві, і, після одержання санкції прокурора, затримувати їх 
на термін до 30 діб у відповідних установах. Ми вважаємо, що це не 
суперечить статті 29 Конституції України, оскільки це – адміністра-
тивне ув’язнення, а не арешт і утримання під вартою осіб, що підоз-
рюються у здійсненні злочинів.

(до пункту 16)

Особи, що порушують правила обігу наркотичних і психо-
тропних засобів затримуються на строк до 3 годин для складання 
протоколу про адміністративне правопорушення у відповідності до 
статті 263 Адміністративного Кодексу України. Якщо виникає не-
обхідність встановлення особи, медичного обстеження, з’ясування 
обставин одержання затриманими наркотичних або психотропних 
речовин або судово-медичної експертизи, вони можуть бути затри-
мані на 3 доби. До таких осіб не застосовуються заходи, передбачені 
Кримінально-процесуальним кодексом України.

(до пунктів 11, 18, 19, 22 і 180)

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України провело 
моніторинг причин порушення прав людини й законності під час 
допитів осіб, підозрюваних у здійсненні злочинів. Однією із причин 
перевищення влади оперативними працівниками відділень міліції 
є їхня помилкова думка, що рівень розкриття злочинів – головний 
критерій оцінки ефективності їхньої роботи. Саме тому деякі спів-
робітники намагаються досягти високого рівня розкриття злочинів 
будь-якими методами.

Для викорінювання цього негативного явища, Міністерство 
внутрішніх справ України розробляє нові підходи до оцінки роботи 
органів внутрішніх справ. Головним критерієм оцінки ефективності 
роботи міліції буде думка населення. Приблизно, це значно знизить 
небезпеку порушення законності й конституційних прав співробіт-
никами правоохоронних органів.

Крім того, розробляється комплекс організаційних і практичних 
заходів, спрямованих на запобігання незаконних дій щодо підозрю-
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ваних, зокрема, необґрунтовану затримку за здійснення адміністра-
тивних правопорушень, відмова в наданні можливості одержання 
кваліфікованої юридичної й медичної допомоги, а також повідом-
лення родичів про факт затримання.

Особлива увага приділяється запобіганню випадків фізичного 
й психологічного тиску на затриманих. Серед інших заходів, керів-
ники оперативних міліцейських підрозділів зобов’язані проводити 
регулярні перевірки службових приміщень на предмет виявлення 
предметів, які можуть бути використані для незаконних методів до-
питу. Співробітників внутрішніх справ закликають проявляти не-
терпимість до фактів застосування насильства до підозрюваного. 
Передбачено корпоративну відповідальність у випадку виявлення 
таких фактів насильства.

(до пунктів 21 і 182)

21 травня 2001 р. Керівництво Міністерства внутрішніх справ 
України звернулося до всіх співробітників міліції України із про-
ханням поважати закон і права людини у відношенні затриманих.

26 вересня 2003 р. міністр внутрішніх справ України М. В. Бі-
локонь зробив ще одну заяву щодо дотримання законності та прав 
людини співробітниками міліції.

(до пункту 25)

Згідно з Наказом № 743 від 28.08.2001 Міністерства внутрішніх 
справ України, протягом 2001-2002 рр. експериментальний проект 
з використання високих технологій при наборі співробітників пра-
воохоронних органів був впроваджений у Київському, Львівському, 
Дніпропетровському і Кримському управліннях з боротьби з органі-
зованою злочинністю за участі Національної Академії внутрішніх 
справ України та Львівського інституту внутрішніх справ України. 
Для ефективного професійного та психологічного відбору потенцій-
них співробітників міліції (включаючи співробітників для участі в 
миротворчих акціях) використовувалося, за згодою кандидатів, спе-
ціальне комп’ютерне обладнання.

(до пунктів 26, 31 і 46)

Відповідно до Інструкції про порядок медичних, санітарних і 
противоепідемічних заходів в ІТУ, черговий офіцер повинен запиту-
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вати всіх заарештованих, що прибувають до ІТУ, чи не мають вони 
проблем зі здоров’ям для виявлення осіб, що потребують термінової 
медичної допомоги. При наявності відповідних проблем зі здоров’ям, 
негайно має бути викликана «швидка допомога».

У результаті вищезгаданого опитування, скарги заарештованих 
та інформація про надання медичної допомоги тим, хто цього пот-
ребує, заносяться в журнал обліку первинного обстеження й надан-
ня медичної допомоги заарештованим, що прибули до ІТУ.

У київському ІТУ таке первинне обстеження здійснюється тіль-
ки офіцером медичної служби (фельдшером). Незабаром такий ме-
дичний працівник з’явиться й у штаті Івано-Франківського ІТУ.

(до пунктів 11, 27, 28, 32 і 183)

Слідчий або орган дізнання може заарештувати особу, підозрю-
вану в здійсненні злочину, що карається позбавленням волі, тільки 
в наступних випадках:

1. Якщо ця особа затримана під час або відразу після здійснення 
злочину;

2. Якщо свідки, включаючи жертву, указують саме на цього пі-
дозрюваного;

3. Якщо такий підозрюваний має явні сліди злочину на його/її 
одязі або за його/її місцем проживання.

Якщо відомі інші причини підозрювати дану особу в здійсненні 
злочину, він/вона може піддатися арешту тільки у випадках, якщо 
він/вона намагається зникнути, або не має постійного місця прожи-
вання, або якщо його/її особа не встановлена.

Всі випадки затримання таких підозрюваних документуються 
органами дізнання у відповідних протоколах із зазначенням підстав, 
причин, дати, часу й місця затримання, дати й часу складання про-
токолу, пояснень затриманого, повідомлення останнього про його 
право на одержання консультації юриста з моменту затримки. Такий 
протокол підписується відповідним співробітником міліції та підоз-
рюваним.

Копія протоколу відразу ж видається підозрюваному разом зі 
списком його/її прав і обов’язків. Така ж копія направляється про-
куророві. Якщо прокурор запитує матеріали, що обґрунтовують за-
тримку, вони також надаються йому.
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Орган дізнання повинен невідкладно повідомити про факт за-
тримки одному з родичів підозрюваного. Протягом 72 годин після 
затримки орган дізнання зобов’язаний:

1. Звільнити затриманого, якщо не підтвердилися підстави для 
його/її затримки, або сплинув згаданий строк затримки, або 
при затримці були порушені вимоги статті 21 Кримінально-
процесуального кодексу України;

2. Звільнити затриманого, якщо був обраний інший запобіжний 
захід (наприклад, поручництво);

3. Доправити затриманого до суду для ухвалення рішення щодо 
його/її утримання під вартою під час слідства.

Керівник пенітенціарної установи має негайно направити в 
суд будь-яку скаргу ув’язненого стосовно його/її затримки. Така 
скарга повинна бути розглянута судом одночасно з матеріалами, 
наданими органом дізнання для ухвалення рішення про утри-
мання такої особи під вартою під час досудового слідства. Якщо 
скарга ув’язненого отримана судом після ухвали рішення щодо по-
дальшого утримання особи під арештом, його/її скарга повинна 
бути розглянута протягом трьох днів після її надходження до су-
ду. Якщо відповідні матеріали не були передані до суду органом 
дізнання або якщо скарга ув’язненого отримана після 72 годин 
ув’язнення, скарга повинна бути розглянута протягом 5 днів піс-
ля її одержання судом. Скарга ув’язненого повинна бути зареєст-
рована відповідно до вимог, передбаченими статтею 165.2 Кримі-
нально-процесуального кодексу України. У результаті судового 
розгляду має бути ухвалена судова постанова стосовно законності 
або незаконності затримання. Копія цієї постанови направляється 
прокуророві, в орган дізнання, затриманому та керівникові пені-
тенціарної установи.

Протягом 7 днів після прийняття такої постанови судом, проку-
рор, затриманий, його/її адвокат або офіційний представник може 
подати апеляцію до суду вищої інстанції. Така апеляція не припиняє 
виконання постанови, ухваленої судом.

Особа, підозрювана в здійсненні злочину, не може бути затри-
мана на строк, що перевищує 72 години. Якщо до сплину зазна-
ченого строку до пенітенціарної установи не надійде судова ухва-
ла про подальше утримання затриманого під вартою, керівництво 
установи має звільнити ув’язненого, скласти відповідний протокол 
і спрямувати його до правоохоронного органу, що затримало підоз-
рюваного.
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(до пунктів 29 і 30)

Відповідно до статей 43 і 43.1 Кримінально-процесуального ко-
дексу України, підозрювані та обвинувачувані особи мають право 
консультуватися з юристом/адвокатом і зустрітися з ним перед пер-
шим допитом.

Юрист/адвокат має право брати участь у розгляді справи на 
будь-якій стадії слідства. Близькі родичі, опікуни та довірені особи 
можуть брати участь у розгляді справи як захисники обвинувачува-
ного з моменту надання матеріалів досудового слідства обвинува-
чуваному для ознайомлення. У випадках, коли участь захисника є 
обов’язковою відповідно до статті 45 Кримінально-процесуального 
кодексу України, близькі родичі, опікуни та довірені особи можуть 
приймати участь у розгляді справи як захисники обвинувачуваного 
тільки разом з адвокатом або захисником, що, відповідно до закону, 
який, відповідно до закону, має право надавати юридичну допомогу 
особисто або від імені юридичної особи.

Аби надати захисникові можливість брати участь у розгляді 
справи під час дізнання, слідства або суду, дізнавач, слідчий, про-
курор або суддя робить відповідну заяву й суд ухвалює відповідне 
рішення.

Участь захисника під час дізнання, слідства або суду (суду пер-
шої інстанції) обов’язково в межах наступних кримінальних справ:

1. Коли підозрюваний або обвинувачуваний молодший 18 років 
на момент визнання його підозрюваним або обвинувачуваним;

2. Коли підозрюваний або обвинувачуваний має які-небудь фі-
зичні або психічні проблеми (глухота, сліпота, німота тощо), 
що не дозволяє йому захищатися самостійно, без сторонньої 
допомоги – з моменту визнання його підозрюваним або об-
винувачуваним;

3. Коли підозрюваний або обвинувачуваний не володіє мовою, 
що використовується при розгляді справи – з моменту виз-
нання його підозрюваним або обвинувачуваним;

4. Коли стаття обвинувачення передбачає довічне ув’язнення – з 
моменту визнання його підозрюваним або обвинувачуваним;

5. Коли справа пов’язана із примусовим проходженням відповід-
ного лікування – з моменту виявлення психіатричного захво-
рювання;

6. Коли справа пов’язана з примусовим навчанням неповноліт-
нього в спеціальному навчальному закладі – з моменту пер-
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шого допиту або з моменту прибуття підозрюваного або об-
винувачуваного до спеціальної пенітенціарної установи для 
неповнолітніх.

В апеляційному суді участь захисника в розгляді справ, згада-
них у частині 1 вищезгаданої статті Кримінально-процесуального 
кодексу України, обов’язкова тільки у випадках, коли стан засудже-
ного або виправданого (звільненого) особи може погіршитися.

Підозрюваний, обвинувачуваний або підсудний має право, на 
будь-якому етапі слідства, відмовитися від послуг запрошеного або 
призначеного захисника. Така відмова можлива тільки з боку пі-
дозрюваного, обвинувачуваного або підсудного й не позбавляє його 
права запросити того ж або іншого захисника на подальших етапах 
розгляду справи.

У випадку такої відмови, дізнавач або слідчий зобов’язаний 
скласти протокол, що описує причини відмови від послуг захисни-
ка, і суд вносить відповідний запис до протоколу судового засідання. 
Така відмова документується дізнавач, слідчим або суддею, і суд ух-
валює відповідне рішення.

Відмова від послуг захисника у вищезгаданих випадках може 
бути затверджена тільки у випадку обґрунтування такої відмови пі-
дозрюваним, обвинувачуваним або підсудним. У такому випадку за-
хисник заміняється іншим відповідно до частини 4 цієї статті.

Після затвердження відмови від послуг захисника, дізнавач, 
слідчий, суддя або суд інформує підозрюваного, обвинувачуваного 
або підсудного про його/її право запросити іншого захисника. Така 
особа одержує для запрошення нового захисника не менше 24 годин 
на стадії слідства й не менше 72 годин на стадії суду. Якщо протягом 
зазначеного строку підозрюваний, обвинувачуваний або підсудний 
не запрошує іншого захисника, дізнавач, слідчий, суддя або суд мо-
же призначити захисника.

Заміна захисника, крім випадків, передбачених статтею 61 
Кримінально-процесуального кодексу України, може здійснюватися 
тільки на прохання або за згодою підозрюваного, обвинувачуваного 
або підсудного.

Заміна захисника може відбуватися на будь-якій стадії розгляду 
справи, але процесуальні дії, зроблені за участі попереднього захис-
ника, не повторюються після заміни.

Захисник запрошується підозрюваним, обвинувачуваним або 
підсудним, або його законним представником, або іншими особа-
ми на прохання або за згодою підозрюваного, обвинувачуваного або 
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підсудного. Дізнавач, слідчий або суддя зобов’язаний надати затри-
маному або заарештованому допомогу у встановленні контактів із 
захисником або іншими особами, обраними затриманим або зааре-
штованим.

Підозрюваний, обвинувачуваний, підсудний або засуджений 
має право запросити кількох захисників.

Відповідно до діючого законодавства, дізнавач, слідчий або суд 
може призначити захисника через Бюро адвокатів.

Захисник призначається в наступних випадках:
1. Якщо, відповідно до частин 1 і 2 статті 45 Кримінально-про-

цесуального кодексу України, участь захисника обов’язково, а 
підозрюваний, обвинувачуваний або підсудний не хоче або не 
може запросити захисника;

2. Якщо підозрюваний, обвинувачуваний або підсудний не мо-
же дозволити собі запросити захисника через недолік засобів 
або з інших причин.

Якщо необхідно провести термінові слідчі дії або інші проце-
суальні дії за участю захисника, а підозрюваний, обвинувачуваний 
або підсудний не запросив обраного захисника вчасно, дізнавач або 
слідчий становить відповідний документ і має право призначити 
тимчасового захисника до прибуття обраного захисника. Якщо немає 
необхідності в проведенні термінових слідчих дій або інших проце-
суальних дій за участю захисника, і прибуття захисника, обраного 
підозрюваним, неможливо протягом 24 годин, або прибуття захис-
ника, обраного ув’язненим або підсудним, неможливо протягом 72 
годин, дізнавач, слідчий або суд має право запропонувати підозрю-
ваному, обвинувачуваному або підсудному запросити іншого захис-
ника. Якщо протягом 24 годин після такої пропозиції захисник не 
з’являється для участі в процесуальних діях, і якщо протягом цього 
часу підозрюваний, обвинувачуваний або підсудний не запрошує ще 
одного захисника, дізнавач, слідчий або суддя призначає захисника, 
або суд ухвалює рішення щодо призначенні захисника.

Відповідно до статті 29 Конституції України, кожна заарештова-
на або затримана особа має бути негайно проінформована про при-
чини арешту або затримання і його/її правах, крім того, з моменту 
арешту або затримання йому/їй надається можливість захищати се-
бе особисто або вдатися до юридичної допомоги захисника.

Про факт арешту або затримання має бути невідкладно пові-
домлено родичам арештованого або затриманого.
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Відповідно до статті 59 Конституції України, кожна людина має 
право на одержання юридичної допомоги. У випадках, передбачених 
законом, така допомога виявляється безкоштовно. Кожна людина має 
право на вибір захисника. Колегія адвокатів створена для забезпечення 
цього права на захист і для надання юридичної допомоги людям під 
час суду й розгляду справи іншими державними органами України.

Стаття 47 Кримінально-процесуального кодексу України гово-
рить, що якщо підсудний, підозрюваний або обвинувачуваний хоче 
запросити захисника, але не може зробити це через недолік засобів 
або по інших об’єктивних причинах, дізнавач, слідчий або суд може 
призначити захисника через Бюро адвокатів. Цей запит не може бу-
ти відхилений керівниками Бюро адвокатів. Відповідно до статті 5 
Закону України «Про міліцію», органи міліції повинні забезпечити 
право на юридичний захист і інші права затриманих або арештова-
них осіб, підозрюваних у здійсненні злочину.

Відповідно до закону, керівники Бюро адвокатів забезпечують 
участь захисника в процесуальних діях, керуючись територіаль-
ним принципом. Але на практиці ця норма виконується далеко не 
завжди.

Адвокати відмовляються працювати призначеними захисника-
ми, оскільки обвинувачувані не оплачують їхньої послуги, наслід-
ком чого є затягування процесу призначення захисника. Заяви слід-
чих про призначення захисника направляються в Бюро адвокатів, 
але, як правило, не розглядаються там.

Причиною вищевказаної проблеми є те, що відповідальність за 
відмову захисника від участі в розгляді справи не передбачена. На 
практиці, що відповідають посадові особи не контролюють подібну 
діяльність. Таким чином, вони не забезпечують конституційне право 
громадян на захист. На нашу думку, необхідно виробити механізм, 
що гарантує участь захисників у карному процесі та передбачає від-
повідальність захисників і керівників Бюро адвокатів за ухилення 
від виконання їхніх обов’язків.

Крім того, у більшості районних центрів нашої країни взагалі 
не існує адвокатських асоціацій. У таких місцях юристи й адвокати 
займаються тільки приватною практикою, а стаття 47 Кримінально-
процесуального кодексу України не передбачає залучення приват-
них адвокатів і юристів до вищезгаданої діяльності.

Таким чином, слідчі зобов’язані відповідати за реалізацію права 
на захист у випадку затримки або арешту підозрюваного, але не ма-
ють реального впливу для забезпечення цього права.
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(до пунктів 20 і 34)

Міністерство внутрішніх справ України не видає наказів або 
рекомендацій стосовно тактики допиту підозрюваних або обвину-
вачуваних. Співробітники органів внутрішніх справ роблять згадані 
слідчі дії відповідно до українського законодавства. У той же час, 
кілька разів публікувалися методичні рекомендації з різних питань 
проведення таких слідчих дій.

Крім того, експертам КПП було видане керівництво «Тактика 
допиту» (автори В. Бахін та В. Веселський) про методи проведення 
цих слідчих дій.

(до пункту 33)

Відповідно до статті 254 Адміністративного кодексу України, 
у випадку затримки за здійснення адміністративних правопору-
шень, повинен бути складений відповідний протокол. На підставі 
статті 256 Адміністративного кодексу України, правопорушникові 
роз’ясняються його/її права й обов’язки, які чітко визначені в статті 
268 Адміністративного кодексу України. У протоколі робиться запис 
про роз’яснення цих прав і обов’язків.

(до пункту 35)

Відповідно до Постанови про роботу ізоляторів тимчасового 
утримання (ІТУ), затримані й заарештовані приймаються черговим 
співробітником цілодобово й без вихідних. Черговий співробітник 
повинен перевірити причини направлення такої особи до цього ІТУ, 
опитати його й перевірити відповідність відповідей наданим про-
токолам затримання й інших наявних документів, а також внести 
інформацію про затриманого або заарештованого до реєстраційного 
журналу ІТУ.

(до пунктів 39 і 185)

Відповідно до рекомендацій КЗК щодо необхідності поліпшення 
умов утримання затриманих та заарештованих в органах внутрішніх 
справ, Міністерством внутрішніх справ України, разом з обласними 
адміністраціями, розроблено програми з поліпшення умов відповід-
но до європейських стандартів.
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Було зроблено ремонт у більш ніж 30 українських ІТУ і 52 пере-
бувають у процесі ремонту. У Рівному, Харкові та Дніпропетровсь-
ку нові ІТУ будувалися з урахуванням європейських стандартів. 
Київський ІТУ радикально реконструюється.

Державний бюджет України на 2004 рік передбачає 100% кош-
тів, необхідних для харчування (постачання продуктами) затрима-
них та заарештованих. Крім того, 39 мільйонів гривень виділено на 
ремонт реконструкцію ІТУ.

Зокрема, бюджетне фінансування Міністерства внутрішніх 
справ України в 2002 році становило суму, на 415,7 мільйона гри-
вень більше, ніж в 2001 році. Проте ці додаткові кошти були призна-
чені на соціальні потреби співробітників органів внутрішніх справ 
і 100-відсоткове збільшення заробітної плати відповідно до Указу 
Президента України № 771 від 31/08/2001. Крім того, в 2002 році 
Міністерство внутрішніх справ виплатило всі борги за використан-
ня каналів зв’язку, а також придбало відповідне обладнання для ви-
готовлення паспортів громадян України.

(до пункту 40)

Відповідно до рекомендацій КЗК щодо необхідності поліпшен-
ня умов утримання затриманих та заарештованих осіб у київському 
міському ІТУ, останній був закритий для радикальної реконструк-
ції 17 жовтня 2003 р. Водопостачання, опалення та каналізація бу-
ли повністю замінені. З вікон всіх камер зняли ставні. Вікна стали 
більшими майже у два рази. У цьому ІТУ був збудований двір для 
прогулянок, кімната для прийому відвідувачів та кімната для одер-
жання передач. Крім того, здійснюється повна реконструкція кімна-
ти для попереднього обстеження затриманих та заарештованих осіб, 
доставлених до ІТУ. Тепер у всіх камерах є окремі ліжка та туалети. 
Було встановлено деяке додаткове устаткування. Умови утримання 
ув’язнених будуть приведені у відповідність до європейських стан-
дартів до березня 2004 року.

(до пункту 41)

ІТУ в Ужгороді Закарпатської області розташовано в приміщен-
ні СІЗО № 9 Державного Департаменту виконання покарань Ук-
раїни. Там не передбачені прогулянкові дворики для затриманих і 
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заарештованих, що утримуються в цьому ІТУ. Зараз голова СІЗО № 
9 вибирає територію для створення такого дворика.

Через недостатнє державне фінансування органів внутрішніх 
справ в 2002 році, зокрема недостатнього виділення коштів на харчу-
вання (постачання продуктів) затриманих та заарештованих (78% від 
необхідної суми), ув’язнені забезпечувалися триразовим харчуванням 
тільки в 50% ІТУ, а в інших ІТУ їх годували тільки один або два рази 
на день. Додаткове харчування ув’язнені одержували завдяки переда-
чам від родичів, які в даній ситуації приймалися без обмежень.

Як було зазначено вище (див. пункт 39), державний бюджет Ук-
раїни на 2004 рік надає Міністерству внутрішніх справ 100% необ-
хідних коштів для харчування (постачання продуктів) затриманих 
та заарештованих осіб.

(до пункту 42)

Сьогодні 84.5% всіх ІТУ мають дворики, де ув’язнені мають 
можливість щоденних прогулянок. Території існуючих ІТУ були ре-
конструйовані та переплановані; ремонтні роботи та необхідні ма-
теріали зажадали істотних витрат.

(до пункту 43)

Короткочасна незначна переповненість ІТУ у Мукачевому та 
Хусті (Закарпатська область) в 2002 році була викликана тимчасо-
вою перервою в переводі ув’язнених із цих ІТУ залізницею до Уж-
городського СІЗО № 9, у цей період в Ужгород відправляли тільки 
засуджених.

(до пунктів 44 і 45)

Як було зазначено вище (див. пункт 39), здійснюється ремонт 
і реконструкція декількох ІТУ, включаючи Житомирський ІТУ, де 
в кожній камері вже є туалет, а також достатня кількість посуду та 
постільної білизни. З вікон камер зняті ставні. В ІТУ є два прогу-
лянкових дворики. Подібні роботи з ремонту та реконструкції здій-
снюються також в Одеському ІТУ.

Крім того, з метою достатнього матеріального та технічного за-
безпечення ІТУ, Міністерство внутрішніх справ України розробило 
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програму їхнього поліпшення на 2003-2004 рр., що передбачає комп-
лекс організаційних і практичних заходів щодо виконання рекомен-
дацій КЗК, включаючи будівництво нових ІТУ, радикальну реконст-
рукцію всіх ІТУ в обласних центрах та інших містах. З 10 грудня 
2003 64 ІТУ були закриті для ремонту та реконструкції.

(до пункту 47)

Зміни й доповнення до статей 9 і 12 Закону України «Про попе-
реднє ув’язнення» були внесені Законом України «Про внесення змін у 
деякі законодавчі акти України, пов’язані з функціонуванням організа-
цій і установ виконання покарань» від 6.02.2003. З моменту прийняття 
цього закону затримані й заарештовані особи одержують посилки без 
обмеження ваги, а побачення з родичами збільшені з 2 до 4 годин.

Під час реконструкції ІТУ, в обов’язковому порядку влаштову-
ються кімнати для побачень ув’язнених з родичами. Крім того, у 
камерах встановлюються телевізори.

(до пункту 48)

В Івано-Франківському спеціальному центрі для утримання 
осіб, затриманих за бродяжництво, туалети обгороджені бар’єрами, 
уже діють кімнати для дезінфекції й душові. Затримані та зааре-
штовані можуть здійснювати щоденні прогулянки на свіжому 
повітрі.

На підставі звіту КЗК про результати візиту експертів комітету 
в Україну в 2002 році, Міністерство внутрішніх справ видало Наказ 
№ 650 від 11.11.2003, присвячений ліквідації зазначених недоліків. 
Всі керівники головних управлінь Автономної Республіки Крим, 
Києва та Київської області, а також обласних департаментів і транс-
портних департаментів Міністерства внутрішніх справ України були 
проінформовані про вимоги цього Наказу.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України постійно 
контролює діяльність у даній області.

Б. устАнови, піДпоряДковАні ДепАртАменту	
виконАння покАрАнь укрАїни

Звіт українському уряду за результатами візиту до України Єв-
ропейського Комітету з питань запобігання катуванням у період з 
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24 листопада по 6 грудня 2002 р. був уважно вивчений Державним 
Департаментом. Були проведені оперативні засідання керівництва 
Департаменту й розширені засідання обласних адміністрацій та ад-
міністрації Автономної Республіки Крим з метою організації роботи 
й вживання невідкладних заходів для виконання рекомендацій і за-
уважень КЗК. У Житомирській і Одеській областях були розроблені 
відповідні плани усунення виявлених недоліків і поліпшення робо-
ти пенітенціарних установ. Реалізація цих планів щомісяця розгля-
дається на оперативних засіданнях обласних адміністрацій.

Хід виконання рекомендацій КЗК постійно контролюються ук-
раїнським урядом та керівництвом департаменту.

Таким чином, ми повідомляємо, що деяких організаційних та 
практичних заходів вже вжито, а заходи, що потребують значних фі-
нансових витрат або тривалого часу, перебувають у стадії реалізації.

(до пункту 85)

Невизначеність, на законодавчому рівні, граничних термінів су-
дового слухання кримінальних справ, уможливлює тривале утри-
мання у досудовій установі багатьох осіб, що перебувають під слідс-
твом. Цей факт є головним чинником переповненості цих установ.

2003 року Департамент виконання покарань України звернувся 
до Генеральної Прокуратури України, Верховного Суду України та 
інших організацій, зацікавлених в інформації про переповненість 
досудових установ, і попросили їхньої допомоги у вирішенні да-
ної проблеми шляхом прискорення судочинства й більш уважно-
го ставлення судів до кожного випадку затримання та ув’язнення. 
Крім того, були спрямовані інструкції Департаменту щодо посилен-
ня взаємодії із судовими органами та органами прокуратури в цих 
питаннях. Для зменшення переповненості, досудові установи були 
обладнані при виправних колоніях, де утримуються ув’язнені, чиї 
вироки ще не набули чинності. Вищезазначені заходи дозволили, 
торік, зменшити кількість ув’язнених, що утримуються в досудових 
установах, на 4500 чоловік.

(до пункту 86)

У рамках модернізації пенітенціарних установ, проведеної ук-
раїнським урядом разом із урядом Швейцарської Конфедерації в 
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межах проекту «Зразкова установа», було здійснено реконструкцію 
установи № 35 у Білій Церкві. У цій установі камери великої міст-
кості були перероблені в невеликі житлові приміщення. Кількість 
ув’язнених у них було зменшено вдвічі.

Така перебудова зробила більш ефективним контроль персоналу. 
Вона також дозволяє запобігати поширенню кримінальної субкуль-
тури та згуртованості кримінальних організацій. Були також ство-
рені додаткові приміщення, де ув’язнені можуть проводити частину 
дня, беручи участь у різній діяльності поза своїми житловими при-
міщеннями. Департамент розробив програму подібної реконструкції 
всіх пенітенціарних установ на прикладі цієї установи. Реалізація 
цієї програми вже почалася. Заплановані строки реалізації програ-
ми – 2004-2011 роки, беручи до уваги значну вартість робіт.

(до пункту 87)

З метою поліпшення харчування та матеріальних умов ув’яз-
нених, Колегіум Департаменту прийняв програму на 2001-2005 ро-
ки з поліпшення харчування та матеріальних умов і їхнього вико-
ристання. Один з головних напрямків програми – збільшення час-
тки сільськогосподарської продукції, зробленої силами ув’язнених. 
Кошти з державного бюджету на поліпшення харчування ув’язнених 
постійно зростають. Цього року були збільшені відрахування з де-
ржавного бюджету на поліпшення харчування ув’язнених, хворих на 
туберкульоз. Це дозволить забезпечити ув’язнених адекватним хар-
чуванням як якісно, так і кількісно.

(до пунктів 88 і 120)

Для забезпечення ув’язнених роботою були розроблені відповід-
ні бізнес-плани у всіх пенітенціарних установах. Реалізація цих 
планів дозволила забезпечити роботою більше 82 тисяч ув’язнених в 
2003 році, які зробили продукції на 335,5 мільйонів гривень.

Департамент ініціює внесення змін у закони України «Про 
працевлаштування населення» та «Про місцеві державні адмініст-
рації», у частині внесення до державної та територіальної програ-
ми працевлаштування деяких пунктів, що стосується забезпечення 
ув’язнених роботою. Місцеві державні адміністрації зобов’язуються 
створити умови для працевлаштування ув’язнених.



Доповіді КЗК (2002, 2005)

���

Департамент, разом з органами місцевих державних адмініст-
рацій, організував розробку регіональних програм, які дозволять 
підприємствам пенітенціарної системи одержувати замовлення для 
своїх місцевих потреб. З метою забезпечення роботою осіб, що утри-
муються в досудових установах, на території цих установ були ство-
рені виробничі цехи. Праця ув’язнених оплачується за тарифними 
ставками, що існують в національній економіці.

2003 року прибуток від продукції виробничих цехів досудових 
установ склав на 20,5% більше, ніж в 2002 р., а саме 2 543 тисяч гри-
вень. Це дозволило спрямувати більше коштів на потреби ув’язнених. 
У той же час вживалися заходи для збільшення виробничої потуж-
ності цехів і створення нових робочих місць.

З метою підвищення ефективності процесу виправлення ув’яз-
нених, Державний Департамент розробив і впровадив програми ди-
ференційованого впливу на ув’язнених. Вони спрямовані на одер-
жання освіти, робочих спеціальностей, естетичної освіти, здорового 
способу життя тощо.

Було також підготовлене Положення про організацію та строки 
одержання базової й повної середньої освіти ув’язненими в загаль-
ноосвітніх установах місць ув’язнення. Це було зроблено Державним 
Департаментом у тісному співробітництві з Міністерством освіти й 
науки України.

В одеському слідчому ізоляторі № 21 був побудований спорт-
майданчик для неповнолітніх ув’язнених. Протягом 2003 року пра-
цівники одеського обласного центра соціальної допомоги молоді та-
кож провели відповідну психологічну роботу з неповнолітніми.

На початку навчального року 2003/2004 деякі обов’язкові для 
відвідування освітні установи почали працювати в 109 виправ-
них колоніях, у тому числі 23 вечірні школи й 67 освітньо-кон-
сультативних відділень. В 19 пенітенціарних установах були від-
криті класи з вечірньою формою навчання, де навчається 8 282 
ув’язнених.

Обласні управління Держдепартаменту та адміністрації слідчих 
ізоляторів вжили заходів з метою поліпшення умов для неповноліт-
ніх ув’язнених для самоосвіти й підвищення загального рівня. До 
роботи із цією категорією ув’язнених були залучені фахівці центрів 
соціальної допомоги молоді, що працюють рука об руку із працівни-
ками соціально-психологічних служб слідчих ізоляторів (психолога-
ми й соціальними працівниками).
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(до пункту 90)

Було здійснене всебічне розслідування скарг щодо порушення 
прав ув’язнених і обшуків.

Державний Департамент повідомив, що в періоди з 06.03.2003 р. 
по 04.04.2003 р. і з 05.04.2003 р. по 04.05.2003 р., персонал СІЗО №21 
здійснив огляд ув’язнених і камер, а також технічне обстеження 
будівель, кухні, пральні та інших об’єктів цієї установи. Ці заходи не 
підтвердили фактів побиття і залякування ув’язнених. Управління 
в’язницями в Одеській області й обласна прокуратура не одержали 
жодної заяви або скарги із приводу вищезгаданих обшуків і переслі-
дування осіб, що проводили обшуки.

(до пункту 91)

Відповідно до звіту КЗК, делегація одержувала скарги, що у 
квітні-травні 2002 року співробітники одеської виправної колонії 
№ 14, одягнені в маски, з’являлися після відбою в секторі № 3 і би-
ли ув’язнених із загонів №№ 11, 13 і 20. Було проведено внутрішнє 
розслідування із цього приводу, у ході якого були опитані ув’язнені 
із цих загонів.

У своїх письмових поясненнях ув’язнені не підтвердили, що такі 
випадки побиття тюремним персоналом мали місце. У квітні-бе-
резні 2002 року в журналі реєстрації ушкоджень ув’язнених (які ве-
дуться з 20.01.2001 р.), що перебувають у медичному відділенні, не 
було зареєстровано жодних ушкоджень. Жодного випадку побиття 
ув’язнених також не було зареєстровано в журналі для реєстрації 
інформації про злочини й нещасні випадки. Далі, дослідження жур-
налу здачі-прийняття чергування в колонії також не виявило випад-
ків застосування спеціальних засобів проти ув’язнених. Відповідні 
заяви або скарги не були знайдені в журналі реєстрації заяв і скарг, 
записи у якому почалися 04.01.2000 р. (а саме, у записах № 55-57 за 
квітень-травень 2002 г. і № 98-191 за квітень-травень 2002 г.).

У ході внутрішнього розслідування, журнал прийому ув’язнених 
директором колонії був також досліджений, і він не містив жодних 
згадувань про скарги на незаконні дії співробітників в’язниці. Від-
повідно до інформації Одеської обласної прокуратури з нагляду за 
виконанням покарань, не було виявлено жодного випадку фізичного 
або морального тиску на ув’язнених.
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Обласні управління Департаменту здійснюють суворий поточ-
ний контроль над дотриманням закону персоналом виправних ус-
танов і підрозділів спеціального реагування з метою запобігання 
випадків нелюдського поводження.

(до пункту 92)

Нові правила внутрішнього тюремного розпорядку були введені 
Указом № 275 від 25.12.2003 р. Державного Департаменту виконання 
покарань. Ці правила були офіційно зареєстровані в Міністерстві 
Юстиції 31.12.2003 р. під номером 1277/8598. Нові правила виключа-
ють можливість виконання ув’язненими функцій, що властиві тю-
ремному персоналу, який відповідає за нагляд і безпеку в пенітен-
ціарних установах.

(до пункту 100)

Нові стандарти зимового одягу були розроблені для експеримен-
тального використання. По закінченні експерименту всі ув’язнені, 
включаючи засуджених до довічного ув’язнення, будуть забезпе-
чені таким одягом. Розглядається питання про скасування відмітки 
«довічне ув’язнення» на одязі.

Відповідно до правил внутрішнього тюремного розпорядку, до-
ступ до природного світла в одиночних камерах (ПКТ), дисциплінар-
них камерах (ДІЗО) і карцерах має бути приведений у відповідність 
до норм, що узгоджуються з потребами ув’язнених. Штучного ос-
вітлення в камерах достатньо для того, щоб ув’язнені могли писати, 
читати та працювати без шкоди для зору. Що стосується умов утри-
мання ув’язнених, що відбувають довічний термін, всі обласні управ-
ління пенітенціарного департаменту вживають заходів, спрямованих 
на активізацію соціальних контактів, зменшення негативного психо-
логічного ефекту та зменшення напруженості й агресії стосовно пер-
соналу, а також самоагресії. Медичні обстеження ув’язнених цієї ка-
тегорії психіатрами проводяться кожні півроку. Крім того, ув’язнені, 
що знаходяться на профілактичному обліку, обстежуються психіат-
рами щомісяця. Засуджені до довічного ув’язнення можуть попросити 
прийому лікаря, включаючи психіатра, під час щоденних перевірок.

З метою поліпшення контактів ув’язнених із зовнішнім світом, 
були створені умови для задоволення їхніх релігійних потреб і ор-
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ганізації зустрічей зі священнослужителями. Обладнано спеціальні 
кімнати для цієї мети. На прохання ув’язнених проводяться зустрічі 
із представниками різних віросповідань.

У цей час засудженим до довічного ув’язнення надається робота 
усередині камер, якщо розмір камери дозволяє встановити техноло-
гічне устаткування. Також розглядається питання створення окре-
мих приміщень для роботи таких ув’язнених.

Для поліпшення інформування та освіти ув’язнених, що відбу-
вають довічний термін, а також неповнолітніх ув’язнених, що утри-
муються в житомирській в’язниці № 8, у жовтні 2002 року благодій-
ні організації виділили 32,8 тисяч гривень, на які були придбані 18 
телевізорів, 2 відеомагнітофони, відеокамера, акустична система, ко-
мутаційний стенд та інша техніка. Була також обладнана телестудія. 
У відділенні для засуджених до довічного ув’язнення є кабельне те-
лебачення та кімнати для навчання.

(до пунктів 102, 104, 105)

У всіх пенітенціарних установах України, де утримуються осо-
би, засуджені до довічного ув’язнення, практика систематичного за-
ковування в кайдани ув’язнених цієї категорії була скасована. Тепер 
наручники застосовуються тільки до тих ув’язнених, які, при виході 
зі своєї камери, становлять значну небезпеку для персоналу та ін-
ших ув’язнених.

Що стосується матеріальних умов ув’язнених, засуджених до 
«тюремного» режиму ув’язнення, положення Кримінального кодек-
су та Кримінально-процесуального кодексу, які дозволяли застосу-
вання цього режиму як покарання, були скасовані. Такі ув’язнені 
утримуються на загальних підставах в установах з максимальним 
рівнем безпеки. Їхні матеріальні умови не відрізняються від умов 
інших ув’язнених. Адміністрація житомирської в’язниці № 8 пере-
глянула порядок щотижневого переводу осіб, засуджених до довіч-
ного ув’язнення, з однієї камери в іншу. Проте поточна ситуація не 
дозволяє повністю скасувати цю практику. У разі можливості, вона 
буде повністю скасована в майбутньому.

(до пункту 106)

У відповідності до статті 162 Кримінально-виконавчого кодек-
су України, слідчі органи зобов’язані надавати затриманим зустрічі 
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з родичами та іншими особами. Новий проект Кримінально-про-
цесуального кодексу вже пройшов перше читання у Верховній Раді 
України.

Крім того, відповідно до статті 87 Кримінально – виконавчого 
кодексу України, затримані, що перебувають у слідчих ізоляторах, 
мають право на короткочасні відвідування родичів.

(до пункту 112)

Проблема, що стосується забезпечення жінок-ув’язнених спе-
ціальними предметами гігієни, була вирішена. Такі предмети можна 
придбати в магазинах установ. Ув’язнені, які не в змозі заплатити за 
них, забезпечуються за рахунок установи.

(до пункту 116)

Адміністрація одеської колонії № 14 вжила заходів для поліп-
шення матеріальних умов ув’язнених. У секції № 4 додаткове ус-
таткування вилучене зі спалень, а кількість ув’язнених наведена у 
відповідність із нормами. Крім того, в 2003 році всі ув’язнені були 
забезпечені одягом, що відповідає кліматичним умовам.

(до пунктів 117, 130, 132)

З метою забезпечення відповідних санітарно-гігієнічних умов 
у камерах житомирської в’язниці № 8, в 2003 році були відремон-
товані системи опалення, водопостачання й каналізації. Далі, був 
виконаний профілактичний ремонт електромереж. Також були ви-
конані перевірка й ремонт душових. Відповідне опалення забезпече-
не у всіх камерах установи.

Всі ув’язнені, що утримуються в СІЗО № 21, мають ліжка та 
чисту постільну білизну.

Також проводяться поточні ремонтні роботи, включаючи заск-
лення вікон.

Питання планування та будівництва нового будинку на 250 місць 
в одеському СІЗО № 21 проробляється Державним Департаментом.

В одеському СІЗО № 21 з вікон камер були зняті ставні з метою 
збільшення доступу природного світла. Вікна додатково обладнані 
маленькими кватирками, що відкриваються.
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Нові правила, щодо роботи душу й пралень, були прийняті в 
жовтні 2003 року («Норми про надання ув’язненим пральних пос-
луг і можливості миття»). До 1 січня 2004 року всі ванні кімнати, 
включаючи душові, були наведені у відповідність до вимог. Миття 
ув’язнених та затриманих, нагляд за дотриманням порядку під час 
миття, а також збирання та дезінфекція камер здійснюються спів-
робітниками з господарських питань, матеріальних умов і медично-
му обслуговуванню. Розподіл при митті здійснюється в такий засіб: 
одна душова на 15 осіб.

Відповідно до положень Кримінально виконавчого кодексу Ук-
раїни, норма житлового простору на одного ув’язненого у виправних 
колоніях не може бути меншою 3 кв. м., а у виправних центрах – не 
меншою 4 кв. м. Робота із приведення умов утримання ув’язнених 
у відповідність до існуючих законних норм, включаючи створення 
необхідних умов для життя, постійно проводиться співробітниками 
Державного Департаменту виконання покарань України.

(до пункту 118)

Відповідно до вимог нового Кримінально-виконавчого кодексу 
України, прийнятого 1 січня 2004 року, Департамент видав нові 
Правила внутрішнього розпорядку у в’язницях, які пройшли реєст-
рацію в Міністерстві юстиції України. Ці правила передбачають 
одержання ув’язненими 5-7 передач у рік, залежно від суворості 
режиму установи. Кількість передач для ув’язнених, що утриму-
ються при найменш суворому режимі, не обмежується. Обмеження 
кількості передач у пенітенціарних установах з мінімально суворим 
режимом були скасовані новим Кримінально-виконавчим кодек-
сом. Крім того, припустима вага таких передач збільшена від 8 до 
30 кілограмів. У цю вагу не включаються одяг і ліки. Ув’язненим, 
що утримуються в СІЗО, дозволено, відповідно до чинного зако-
нодавства, одержувати до 2 передач на місяць (до 30 кілограмів 
кожна).

(до пункту 121)

Ремонт зовнішніх прогулянкових двориків був зроблений у пе-
нітенціарній установі №8 Житомирської області та в одеському СІЗО 
№ 21. До цих двориків був встановлений спортивний інвентар. Це 
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дає ув’язненим можливість розвиватися фізично та приймати участь 
у спортивних заходах.

Подібний ремонт прогулянкових двориків майже закінчений в 
інших установах кримінально-виконавчої системи України.

(до пункту 124)

«Програма комплексних заходів щодо запобігання туберкульозу 
в пенітенціарних установах в 2002-2005 р.» була затверджена рішен-
ням № 4КD/2 Колегії Державного Департаменту виконання покарань 
від 18 квітня 2001 р. Ця програма була ратифікована Указом Прези-
дента № 643/2001 від 20 серпня 2001 р. «Про Національну програму 
з боротьби із туберкульозом в 2002-2005 р.». Ця програма охоплює 
всі питання профілактики, виявлення й лікування туберкульозу. 
Фінансування програми забезпечується спеціальною фінансовою 
статтею. Департамент забезпечується протитуберкульозними меди-
каментами для проведення лікування. В 2003 році згадані заходи 
дозволили знизити рівень туберкульозу в пенітенціарних установах 
на 15% у порівнянні з 2002 роком. В 2004 році був запущений проект 
контролю над туберкульозом і ВІЛ/СНІД, фінансований Світовим 
Банком. У цьому проекті є окремий розділ, що стосується пенітен-
ціарної системи.

Вирішенням питання забезпечення безперервності лікування 
ув’язнених при переводі із СІЗО до ІТУ спільно займаються Депар-
тамент, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство охорони 
здоров’я.

(до пункту 125)

Відповідно до статті 17 Закону України «Про попередження за-
хворювання на СНІД і соціальному захисту населення», особам, поз-
бавленим волі, надається безкоштовна перевірка на ВІЛ. Ув’язнені, 
визнані ВІЛ-позитивними, забезпечуються лікуванням в пенітен-
ціарних установах.

(до пункту 126)

Процедура реєстрації ушкоджень у новоприбулих ув’язнених ре-
гулюється чинними актами Департаменту.
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В установі № 8, СІЗО № 21 та інших установах кримінально-
виконавчої системи, медичне обстеження новоприбулих ув’язнених 
проводиться в обов’язковому порядку. Медичний висновок щодо 
стану здоров’я фіксується в особовій медичній карті.

(до пункту 127)

На виконання рекомендацій, наведених у пункті 127, в уста-
нові № 8 скасовано практику робити уколи ув’язненим через ві-
конце лазарету на очах співробітників в’язниці. Тільки у винятко-
вих випадках уколи робляться з дотриманням необхідних заходів 
безпеки.

Розглядається питання щодо спорудження окремого будинку 
для психічно хворих ув’язнених у виправній колонії № 20 Запорізь-
кої області.

(до пункту 128)

Медична допомога (включаючи психіатричне лікування) на-
дається ув’язненим, засудженим до довічного ув’язнення, на основі 
принципу рівності з іншими ув’язненими. Найближча медична ус-
танова, включаючи установи Міністерства охорони здоров’я, надає 
термінову медичну допомогу у разі потреби. При необхідності, лікарі 
територіальної медичної установи Міністерства охорони здоров’я на-
дають консультаційні послуги.

(до пункту 131)

Відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу Украї-
ни, ув’язненим, що утримуються в дисциплінарних камерах (ДІЗО), 
карцерах і одиночних камерах (ПКТ), дозволено щоденну годинну 
прогулянку. Відповідно до чинних актів Департаменту виконання 
покарань, тільки ув’язнені, що відбувають дисциплінарне покарання 
в ПКТ, мають доступ до матеріалів для читання.

(до пункту 133)

Відповідно до частини 11 статті 134 Кримінально-виконавчо-
го кодексу України, ув’язненим, що утримуються в дисциплінарних 
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камерах (ДІЗО), карцерах та одиночних камерах (ПКТ), заборонені 
побачення.

Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку в пенітенціар-
них установах, листи, адресовані ув’язненим, що утримуються в дис-
циплінарних камерах (ДІЗО) і карцерах, передаються їм по закінчен-
ні терміну дисциплінарного покарання. Що стосується ув’язнених, 
що перебувають в одиночних камерах (ПКТ), листи передаються 
голові соціально-психологічної служби під його/її підпис.

(до пункту 136)

Згідно зі статтею 110 Кримінально-виконавчого кодексу Украї-
ни, оплата за користування кімнатами для короткострокових і дов-
гострокових побачень вноситься ув’язненими, їхніми родичами або 
іншими особами із власних коштів. Ці гроші використовуються для 
ремонту й поліпшення матеріальних умов у цих кімнатах. Зі збіль-
шенням рівня бюджетного фінансування буде внесено пропозицію 
переглянути цю норму.

(до пункту 137)

З метою поліпшення безпосереднього контакту при коротко-
строкових побаченнях, у Ромненський виправній колонії № 56 та 
Шосткінській виправній колонії № 66 було, як експеримент, демон-
товано скляні перегородки, що розділяли ув’язнених та їхніх відві-
дувачів. Якщо експеримент виявиться успішним, будуть дані реко-
мендації зробити те ж саме в інших пенітенціарних установах.

(до пункту 138)

Відповідно до законодавства, ув’язнені мають право подавати 
пропозиції, заяви й скарги Уповноваженому Верховної Ради Украї-
ни з прав людини, до прокуратури, до Європейського Суду з прав 
людини, адміністрації установ виконання покарань і вищестоящих 
осіб, до судів, іншим офіційним особам, до місцевих адміністрацій 
й НУО. Пропозиції, заяви та скарги, адресовані Уповноваженому 
Верховної Ради України з прав людини, не можуть розкриватися й 
мають бути відіслані протягом 24 годин, інакше кажучи, вони роз-
глядаються як конфіденційні.
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У в’язниці № 8 та інших пенітенціарних установах кожному при-
булому ув’язненому видається примірник «Довідника ув’язненого», 
що містить адреси державних організацій, куди ув’язнений може на-
писати у разі потреби. Питання забезпечення ув’язнених конвертами 
вирішується в міру необхідності.

(до пункту 140)

В одеському СІЗО № 21 було проведено внутрішнє розслідуван-
ня щодо систематичної присутності при відкритті камер спеціаль-
ного підрозділу із собакою й газовими балончиками, і винні були 
покарані. Тільки у виняткових випадках, коли в нічний час від-
криваються камери, де утримуються особливо небезпечні ув’язнені, 
є присутнім представник спеціального підрозділу для забезпечення 
безпеки персоналу. В 2003 році не було жодного випадку застосуван-
ня сльозоточивого газу.

(до пункту 141)

На виконання рекомендацій, наданих у звіті КЗК, був установ-
лений постійний контроль над використанням приміщень для очі-
кування, площею близько 2 м2, аби забезпечити перебування там 
не більше одного ув’язненого одночасно. Питання щодо можливості 
збільшення даних приміщень зараз розглядається.

(до пункту 142)

Інформація щодо транспортування ув’язнених (матеріальні умо-
ви, зменшення кількості ув’язнених у відсіку залізничного вагона 
тощо.) повинна бути отримана з Міністерства внутрішніх справ, яке 
є компетентним у цих питаннях.

в. зАклАДи, піДпоряДковАні	
міністерству охорони зДоров’я

Звіт Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням (КЗК) 
містить низку зауважень і рекомендацій стосовно надання психіатрич-
ної допомоги психічно хворим ув’язненим у Чернівецькій обласній 
психіатричній лікарні. Департаменту охорони здоров’я Чернівецької 
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обласної державної адміністрації було доручено досліджувати недоліки, 
виявлені КЗК і вжити відповідних заходів для їхньої ліквідації.

За інформацією згаданого Департаменту охорони здоров’я, після 
закінчення роботи КЗК у Чернівецькій обласній психіатричній лі-
карні 3755 пацієнтів були госпіталізовані до цієї лікарні. Більшість з 
них (98%) були госпіталізовані відповідно до положень статей 13 і 15 
Закону України «Про психіатричну допомогу». 2% пацієнтів прояв-
ляли ознаки серйозних психіатричних розладів у момент госпіталі-
зації й були нездатні дати свідому згоду на госпіталізацію. У цих 2% 
випадків дозволи на госпіталізацію були надані судами на підставі 
медичних висновків, наданих комісією психіатрів у відповідності до 
статті 14 Закону України «Про психіатричну допомогу». У відповід-
ності до статті 25 Закону України «Про психіатричну допомогу», 
всім пацієнтам надається можливість скористатися своїм правом на 
подачу скарги проти їхньої госпіталізації до психіатричної лікарні. 
В 2003 році був тільки один випадок, коли суд відхилив скаргу про 
примусову госпіталізацію пацієнта.

Структура та кількість місць у Чернівецькій обласній психіат-
ричній лікарні залишилися незмінними із часу роботи в лікарні де-
легації КЗК.

2. Чернівецька обласна лікарня

a. Незадовільний медичний догляд

(до пункту 148)

Не було зареєстровано випадків жорстокого поводження з па-
цієнтами з боку некваліфікованого персоналу лікарні, оскільки ад-
міністрація лікарні вжила заходів із забезпечення кваліфікованого 
догляду за пацієнтами.

б. Персонал

(до пунктів 149-151)

Відповідно до Додатка 10 до Указу №33 Міністерства охорони 
здоров’я від 23.02.2000 р. «Тимчасові норми для медичного, фарма-
цевтичного й тренерського персоналу, осіб, що працюють на кухнях 
психіатричних лікарень (відділень), включаючи дитячі установи», у 
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Чернівецькій обласній психіатричній лікарні є наступний персонал 
для обслуговування 680 ліжок:

Персонал

Кількість персоналу відповідно до Указу № 33

Зайнятих посад в 2003

Лікарі

118.5
102.5

Середній медичний персонал

301.75
236.25

Молодший медичний персонал
358.25
294.75

Інший персонал (тренери, психологи)
11.25
7.0

Адміністративний і господарський персонал

92.5
82.5

Усього

882.25

723.0

За вищенаведеними даними, необхідно поповнити персонал лі-
карні лікарями, середнім і молодшим медичним персоналом тощо. 
Набір додаткового персоналу тепер неможливий через обмежене фі-
нансування охорони здоров’я.

Перелік медичних фахівців, затверджений Міністерством охо-
рони здоров’я, не містить фахівців з гігієни праці.

(до пункту 152)

У цей час у Чернівецькій обласній психіатричній лікарні тільки 
медичний персонал з відповідною кваліфікацією допускається до 



Доповіді КЗК (2002, 2005)

��0

лікування пацієнтів із психічними розладами, нагляду й догляду за 
ними. Усього в лікарні працюють 88 лікарів, 47 з яких – психіатри. 
Майже всі лікарі проходять відповідне професійне навчання, пере-
дбачене указами Міністерства охорони здоров’я України, і мають 
доступ до курсів підвищення кваліфікації. 91,8% лікарів мають про-
фесійну кваліфікацію, інші мають посвідчення експертів.

У психіатричних відділеннях працюють 243 медсестер. 100% 
з них пройшли курси підвищення кваліфікації, 93.6% мають про-
фесійну освіту.

Відповідно до Указу № 23 Департаменту охорони здоров’я Черні-
вецької обласної державної адміністрації від 26 березня 2003 р. «Про 
подальшу організацію навчання та інтернатури в місцевих медичних 
установах», молодший медичний персонал проходить навчання для 
роботи молодшими медсестрами.

в. Умови життя пацієнтів

(до пункту 153)

Умови життя пацієнтів у Чернівецькій обласній психіатричній 
лікарні трохи покращилися за минулий рік. Душова для пацієнтів 
була перенесена до місця, більш придатного для цієї мети. Лікарня 
була забезпечена електричними лампами. 2003 року почалася част-
кова реконструкція лікарні (планується ввести в експлуатацію авто-
номну бойлерну, котра забезпечуватиме цілодобове опалення та по-
дачу гарячої води у всій лікарні). По закінченні реконструкції будуть 
ліквідовані недоліки, виявлені делегацією КЗК.

(до пункту 154)

Департамент охорони здоров’я Чернівецької обласної державної 
адміністрації зробив перші кроки убік поліпшення ситуації, а саме, 
кількість пацієнтів у Чернівецькій обласній психіатричній лікарні 
тепер відповідає кількості лікарняних ліжок. Для поліпшення умов 
життя пацієнтів плануються й інші заходи, включаючи переміщення 
лікарні в кращий будинок, що дозволить створити кращі умови для 
пацієнтів у маленьких палатах, із приліжковими тумбочками для 
особистих речей. Під час реконструкції лікарні планується вдоскона-
лити санітарно-технічні системи лікарні, полагодити дах, розчисти-
ти та упорядкувати територію лікарні, де пацієнти зможуть гуляти.
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(до пункту 155)

В 2002-2003 роках харчування пацієнтів покращилося. Завдя-
ки збільшенню асигнувань на ці цілі харчування стало більш ка-
лорійним.

Варто зазначити, що фінансування харчування залишається не-
достатнім через поганий урожай 2003 року та підвищення цін на 
продукти.

г. Догляд

(до пункту 157)

Департамент охорони здоров’я Чернівецької обласної державної 
адміністрації регулярно вживає заходів для поліпшення забезпечен-
ня пацієнтів психіатричної лікарні медикаментами. Кошти на забез-
печення медикаментами зросли в порівнянні з 2002 роком. Тільки 
за перші дев’ять місяців поточного року з державного бюджету було 
виділено 119,7 тисяч гривень на придбання медикаментів і медичних 
інструментів. 65% цих коштів були витрачені на придбання нейро-
лептичних препаратів (клопікзол-ануфаз, клопікзол-депо, флуанк-
зол-депо, модітен-депо, золофт, депакін та інші життєво необхідні 
препарати).

(до пункту 158)

Лікарня не в змозі встановити відповідне медичне обладнання 
у відділенні інтенсивної терапії в 2003 році через брак коштів для 
придбання такого обладнання. Департамент охорони здоров’я Чер-
нівецької обласної державної адміністрації прийняв Концепцію роз-
витку Чернівецької обласної психіатричної лікарні на 2004 – 2011 р. 
Цим документом передбачається розширення відділення інтенсив-
ної терапії лікарні й встановлення в ньому відповідного медичного 
обладнання.

(до пункту 162)

Нещодавно лікарня ввела й строго дотримується розкладу про-
гулянок на свіжому повітрі: пацієнти можуть проводити на повітрі 
не менше однієї години щодня. Був приведений до ладу майданчик 
для таких прогулянок.
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(до пункту 166)

Заходи щодо виконання рекомендацій КЗК із приводу психоло-
гічної реабілітації пацієнтів, які змушені перебувати в лікарні про-
тягом довгого часу, внесені в бюджет окремими пунктами витрат.

У Концепції розвитку Чернівецької обласної психіатричної лі-
карні на 2004 – 2011 р. планується вжити спеціальних заходів, спря-
мованих на психологічну й трудову реабілітацію пацієнтів стаціо-
нару із психічними порушеннями під час їхнього довгострокового 
перебування в психіатричній лікарні.

Заходи з ізоляції

Якщо потрібна ізоляція, пацієнти із серйозними психічними 
відхиленнями піддаються заходам, що передбачені методичними 
настановами Міністерства охорони здоров’я України й вимогами 
українського законодавства. Такі заходи реєструються в медичних 
картах пацієнтів.

е. Гарантії для психічно хворих пацієнтів

Госпіталізація до Чернівецької обласної психіатричної лікарні 
здійснюється відповідно до Закону України «Про психіатричну до-
помогу». Всі випадки госпіталізації, що суперечать українському за-
конодавству, були припинені. Примусова госпіталізація й лікування 
можуть застосовуватися до пацієнтів тільки у випадку ухвалення 
судом відповідного рішення.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про прокуратуру», до-
кументи щодо пацієнтів, що перебувають у лікарні протягом трива-
лого часу й потребують соціального захисту, передаються в прокура-
туру, аби вона забезпечила нагляд за такими пацієнтами відповідно 
до процедури, встановленої українським законодавством.

Після виписки пацієнта з лікарні, психіатри, молодший медич-
ний персонал та соціальні працівники повинні регулярно відвідува-
ти його вдома.

(до пункту 170)

Брошури з вимогами міжнародної організації охорони здоров’я 
(WHO) щодо лікування психічних захворювань і копії Закону Ук-
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раїни «Про психіатричну допомогу» були поширені в психіатричних 
медичних установах області, щоб пацієнти могли ознайомитися з 
даними документами.

(до пункту 171)

Контроль над роботою Чернівецької обласної психіатричної 
лікарні здійснювався у відповідності зі статтею 30 Закону України 
«Про психіатричну допомогу» і іншими нормами. Нагляд за дотри-
манням і застосуванням законів у ході надання психіатричної допо-
моги в психіатричних медичних установах України, включаючи Чер-
нівецьку обласну психіатричну лікарню, здійснюється Генеральним 
Прокурором і підлеглими йому прокурорами відповідно до чинного 
законодавства.

г. міністерство прАці тА соціАльної політики укрАїни

Для виконання рішення прем’єр-міністра України, Міністерст-
во праці та соціальної політики України розглянуло звіт КЗК і вжи-
ло заходів для ліквідації згаданих у звіті недоліків, пов’язаних із пси-
хоневрологічною установою в Погоні Івано-Франківської області.

З огляду на рекомендації, що стосуються необхідності удоско-
налення опалювальної системи будинку, вона була реконструйована 
за рахунок місцевого бюджету, і установа була переведена на газове 
опалення.

Також вжиті заходи для організації вільного часу осіб, що ут-
римуються в установі, і залучення їх у різноманітну діяльність (на 
сільськогосподарських ділянках і у виробничих майстернях – шва-
цьких, слюсарних тощо). Пацієнтам наданий доступ до бібліоте-
ки, телевізорам, радіо й газетам. У цей час вживаються заходи для 
поліпшення роботи санітарного обладнання в цій установі.

Щодня всі пацієнти виводяться на прогулянку на свіжому по-
вітрі, що триває не менше години.

Міністерство юстиції України затвердило Загальні Положення 
про систему психоневрологічних установ. Родичі пацієнтів, що утри-
муються в таких установах, можуть ознайомитися із цим документом.

Установи, підпорядковані Міністерству праці, відкриті для ві-
зитів представників різних НУО – благодійних, релігійних і гро-
мадських.
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Ситуація в установі в Погоні контролюватиметься Головним Де-
партаментом праці та соціального захисту населення Івано-Фран-
ківської обласної адміністрації.

Д. ДержАвнА прикорДоннА служБА укрАїни

1. Рішення про скорочення періоду висновку 
для іноземних громадян, що порушили законодавство 
про іноземців

Державна Прикордонна Служба України разом з іншими дер-
жавними органами вжили низку практичних та організаційних за-
ходів, спрямованих на удосконалення законодавства, що стосується 
осіб без громадянства та іноземних громадян, затриманих за пору-
шення українського законодавства.

Для скорочення періоду арешту для іноземних громадян, затри-
маних відповідно до законодавства про іноземців, 18 жовтня 2003 
року Верховна Рада України внесла деякі доповнення до статті 32 
Закону України «Про законний статус іноземців та осіб без грома-
дянства». Згідно з даними змінами, іноземні громадяни, затримані 
відповідно до законодавства про іноземців, повинні утримуватися в 
центрах тимчасового утримання протягом терміну, що не перевищує 
6 місяців.

Уперше бюджетні кошти Державної Прикордонної Служби були 
виділені на обладнання центрів тимчасового утримання та на депор-
тацію іноземних громадян, затриманих відповідно до законодавства 
про іноземців.

Державна Прикордонна Служба розробляє регулюючі докумен-
ти щодо затримання та депортації іноземних громадян і осіб без 
громадянства, що порушили українське законодавство й затриманих 
у прикордонних регіонах.

2. Навчання персоналу, 
що відповідає за охорону затриманих

Було розпочате розслідування скарг на психологічне жорстоке 
поводження із затриманими іноземцями. Факти не підтвердилися. 
Проте персонал, відповідальний за охорону затриманих у центрі 
тимчасового утримання «Павшино» та в інших центрах, був пере-
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ведений в інші місця служби. Щомісяця проводиться тренінг із за-
тримки іноземців та їхній охороні.

3. Обладнання центрів тимчасового утримання

Всі камери для утримання іноземців, що не відповідають вимо-
гам, більше не використовуються. Відповідно до рекомендацій КЗК, 
було ініційоване будівництво нових центрів тимчасового утримання 
й реконструкцію вже існуючих. Ця робота буде здійснюватися про-
тягом 2003-2005 років у межах доступного бюджету. При надходжен-
ні в центри тимчасового утримання всі затримані проходять медич-
не обстеження й згодом обстежуються щотижня. Існують спеціальні 
реєстраційні документи для запису цієї інформації.

Затримані, що утримуються в центрах для жінок і дітей, мають 
право на прогулянки без тимчасових обмежень. Місця для прогуля-
нок існують у всіх центрах тимчасового утримання.

Зазвичай при затримці родини питання щодо їхнього спільного 
утримання вирішується позитивно.

Національний фонд навколишнього середовища та екології 
«Карпатська область» відповідає за забезпечення затриманих гігієніч-
ними приналежностями, достатньою кількістю миючих засобів, для 
утримання камер у чистоті, газетами й журналами й особистими 
постільними приналежностями.

У центрі тимчасового утримання «Павшино» були замінені сис-
теми водопостачання й опалення, іде реконструкція їдальні. Двічі 
на тиждень перевіряється стан освітлення. Національний фонд нав-
колишнього середовища та екології «Карпатська область» ініціював 
обладнання центра для жінок і дітей у Чопі.

4. Гарантії для затриманих

З моменту затримки всі затримані забезпечуються інформацією 
про їхні права й обов’язки, заздалегідь надрукованих у спеціальних 
формах. У цьому процесі приймають участь перекладачі Міжнарод-
ної організації з питань міграції.

При необхідності всі затримані мають доступ до адвоката на всіх 
етапах періоду ув’язнення.

Протягом трьох днів посольства країн, громадянами яких є осо-
би, затримані відповідно до законодавства про іноземців, повідом-
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ляються про їхнє затримання. У центрах для жінок і дітей існує 
доступ до телефону, щоб дати можливість затриманим подзвонити, 
при бажанні, до свого посольства або в рідну країну. Центри тимча-
сового утримання, що споруджуються, забезпечуються телефонами. 
Центри тимчасового утримання відвідуються прокурором кожні 10 
днів. Після затримання всі затримані інформуються про їхнє право 
одержати статус біженця в Україні. В 2003 році 318 чоловік подали 
заяви про одержання статусу біженця, 278 з яких були розглянуті.

До кінця 2005 року всі центри тимчасового утримання відпові-
датимуть вимогам українського законодавства та європейських стан-
дартів.

Переклад Харківської правозахисної групи
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у запобіганні катуванням 
чи нелюдському або такому, 

що принижуЄ гідність, 
поводженню чи покаранню (кзк) 

9-21 жовтня 2005 р.

Український уряд дав згоду на публікацію 
цього звіту й відповіді уряду

Страсбург, 20 червня 2007 р.
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Європейський комітет 
у запобіганні катуванням чи нелюдському 

або такому, що принижуЄ гідність, 
поводженню чи покаранню

Копія супровідного листа до звіту КЗК

Анатолію Лагоді
Першому заступникові голови
українського державного департаменту виконання покарань
вул. Мельникова, 81
04050 Київ
Україна

Страсбург, 12 квітня 2006 р.

Шановний пане Лагода,

У відповідності до статті 10, пункт 1 Європейської Конвенції 
про запобігання катувань і нелюдського або принизливого повод-
ження або покарання, я додаю до даного листа звіт українському 
уряду, складений Європейським Комітетом із запобігання катувань 
і нелюдського та принизливого поводження або покарання (КЗК) 
після візиту в Україну 9-12 жовтня 2005 р. Звіт був прийнятий КЗК 
на 59-му засіданні 6-10 березня 2006.

Різні рекомендації, коментарі й інформаційні запити, сформу-
льовані КЗК, наведені в Додатку 1. Що стосується рекомендацій КЗК, 
то, відповідно до статті 10 Конвенції, Комітет просить український 
уряд надати, протягом шести місяців, відповідь, що містить повний 
звіт про заходи, прийняті для виконання даних рекомендацій. КЗК 
сподівається, що українська влада також зможе зазначити у вищез-
гаданій відповіді, реакцію на коментарі, сформульовані у додатку 1 
до звіту, а також відповіді на інформаційні запити.

Крім того, я хочу привернути вашу увагу до того, що Комітет 
просить український уряд надати відповідь на інформаційний за-
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пит, зроблений у пункті 73 звіту, протягом одного місяця. Що сто-
сується рекомендацій, викладених у пунктах 42, підпункт 3, і 103, 
підпункт 2, Комітет просить український уряд надати відповідь про-
тягом трьох місяців.

У випадку надання відповідей українською мовою, Комітет про-
ситиме супроводжувати їх перекладом англійською або французькою 
мовою. Було б добре, якби український уряд надав копію відповіді в 
електронному вигляді.

Якщо у вас виникнуть будь – які питання щодо звіту про візит 
КЗК або щодо майбутньої процедури, я у вашому повному розпо-
рядженні.

Щиро ваша,
Сильвія Касалє

Голова Європейського Комітету із запобігання катувань 
та нелюдського або принизливого поводження або покарання
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I. вступ

А. терміни візиту й склАД ДелегАції

1. У відповідності до статті 7 Європейської Конвенції про за-
побігання катувань і нелюдського або принизливого поводження 
або покарання (в подальшому іменованої «Конвенція»), 9-21 жовтня 
2005 р. делегація КЗК відвідала Україну. Візит проводився в рамках 
програми періодичних візитів Комітету в 2005 р. Це був п’ятий візит 
КЗК в Україну[1].

2. У візиті брали участь наступні члени КЗК:
– Марко НЕВІ, другий віце-президент КЗК (глава делегації)
– Вероніка ПІМЕНОФФ
– Хуан-Мигель РАСКАГНЕРЕС
– Пьєр ШМІТ

за підтримкою Женев’єви МАЙОР, заступника виконавчого 
секретаря КЗК, Йоганна ФРЕЙШТЕДТА і Елвіна АЛІЄВА із секре-
таріату КЗК.

Їм асистували:

– Ден ДЕРМЕНГІУ, глава Іноземного медичного відділу. Ме-
дичний факультет «Carol Davila», Бухарест, Румунія (експерт)

– Тімоті ХАРДИНГ, директор Інституту іноземної медицини, 
Женева, Швейцарія (експерт)

– Ерік СВАНІДЗЕ, колишній глава департаменту внутрішніх 
справ Генеральної прокуратури Грузії (експерт)

– Вадим КАСТЕЛЛІ (перекладач)
– Борис КОВАЛЬЧУК (перекладач)
– Василь КРЮКОВСЬКИЙ (перекладач)
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– Вікентій ШИМАНСЬКИЙ (перекладач)
– Лариса СИХ (перекладач)
– Сергій СИЗЕНКО (перекладач)

Б. устАнови, що Були віДвіДАні

3. Делегація відвідала наступні місця ув’язнення:

Міністерство Внутрішніх Справ

– Ізолятор тимчасового утримання Міністерства Внутрішніх 
Справ, вул. Косогорна

– Відділ внутрішніх справ Дніпровського району, відділення 
№ 4, вул. Каунаська

– Відділ внутрішніх справ Голосіївського району, вул. Голо-
сіївська

– Центр прийому й розподілу бродяг та спеціальний центр для 
утримання під вартою, вул. Ремонтна

Херсон

– Відділ внутрішніх справ Комсомольського району, вул. Філа-
това

Львівська область

– Ізолятор тимчасового утримання Міністерства Внутрішніх 
Справ, вул. С. Бандери, Львів

– Відділ внутрішніх справ Шевченківського району, вул. Ака-
деміка Кучера, Львів

– Відділ внутрішніх справ Залізничного району, вул. Городоць-
ка, Львів

– Центр прийому й розподілу бродяг, вул. Сінна, Львів
– Центр прийому й розподілу неповнолітніх, вул. Шевченка, 

Львів
– Відділ внутрішніх справ, вул. Будзиновського, Мостиська

Полтава

– Ізолятор тимчасового утримання Міністерства Внутрішніх 
Справ, вул. Маршала Бірюзова
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– Відділення внутрішніх справ Жовтневого району, вул. Ком-
сомольська

Закарпатська область

– Ізолятор тимчасового утримання Міністерства Внутрішніх 
Справ та Міський відділ внутрішніх справ, вул. Ярослава 
Мудрого, Мукачеве*

– Відділ внутрішніх справ, вул. Московська, Мукачеве
– Центр прийому й розподілу бродяг, вул. Другетив, Ужгород

Державний Департамент виконання покарань

Харківська область

– Темнівська чоловіча колонія № 100, включаючи відділення 
для чоловіків, засуджених до довічного ув’язнення

– Центр тимчасового утримання для жінок, засуджених до 
довічного ув’язнення, при харківській колонії № 54

Херсонська область

– Херсонська колонія № 61 для ув’язнених, хворих на туберку-
льоз

Полтавська область

– Божківська жіноча колонія № 65

Прикордонна служба

Львівська область

– Ізолятор тимчасового утримання підрозділу прикордонної 
служби № 2144, вул. Личаківська, Львів

– Ізолятор тимчасового утримання при прикордонному конт-
рольно-пропускному пункті «Прикарпаття», вул. Ярослава 
Мудрого, Мостиська

Закарпатська область

– Ізолятор тимчасового утримання підрозділу прикордонної 
служби № 2142, вул. Недеций, Мукачеве
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– Центр тимчасового утримання для чоловіків у Павшино
– Ізолятор тимчасового утримання при прикордонному конт-

рольно-пропускному пункті «Закарпаття», вул. Головна, Чоп*

– Підрозділ прикордонної служби № 9, вул. Собринецька, Уж-
город

Служба державної безпеки

– Ізолятор Служби державної безпеки, вул. Аскольдова, Київ

Міністерство охорони здоров’я

– Тюремне відділення Міської клінічної лікарні невідкладної 
допомоги, Київ

в. консультАції, провеДені ДелегАцією,	
і співроБітництво

4. Делегація КЗК провела плідні дискусії із представниками 
української влади, зокрема, з В. КОЩИНЦЕМ і А.С. ЛАГОДОЮ, 
головою та першим заступником голови Державного Департаменту 
виконання покарань, В.М. РУДИКОМ, заступником міністра внут-
рішніх справ, С.П. БЕРЕЖНОВИМ, заступником міністра охорони 
здоров’я, А.В. МУДРОВИМ, заступником голови Державної Служ-
би Безпеки та В.М. МАРЧЕНКОМ, виконуючим обов’язки голови 
Прикордонного департаменту Прикордонної Служби. Члени делега-
ції також зустрілися з Н. КАРПАЧОВОЮ, Уповноваженою Верхов-
ної Ради України з прав людини. На місцевому рівні делегація також 
проводила дискусії з районними суддями та прокурорами.

Крім того, делегація провела консультації з представниками 
міжнародних і недержавних організацій, що працюють у сферах, 
пов’язаних з діяльністю КЗК.

Перелік представників уряду, інших офіційних осіб, а також 
міжнародних і недержавних організацій, з якими делегація прово-
дила консультації, наведений у Додатку 2 до даного звіту.

5. Що стосується співробітництва на місцевому рівні, Міністерст-
во внутрішніх справ проінформувало підлеглі йому установи про 
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завдання та привілеї Комітету. Цей крок гідний схвалення. Проте, у 
деяких випадках додаткова вимога до місцевих представників влади, 
відповідальним за районні відділення міліції, запитувати дозвіл свого 
керівництва перед допуском делегації, затримувало доступ останнь-
ої до згаданих установ. У своєму листі від 23 січня 2006 українські 
посадові особи повідомили, що офіцери, відповідальні за описані 
інциденти, «були притягнуті до відповідальності (до них були засто-
совані дисциплінарні санкції)». У цьому зв’язку КЗК хотів би під-
креслити, що покарання осіб, які виконували інструкції вищих чи-
новників – не та реакція, що очікувалася. Представники українсь-
кої влади повинні були роз’яснити своїм підлеглим їх обов’язки від-
повідно до статті 8 Конвенції.

Комітет сподівається, що в майбутньому українські посадові особи 
зазначатимуть у своїх інструкціях, що, як тільки делегація КЗК прибу-
ває до районного відділення міліції, вона повинна бути негайно допуще-
на до приміщення (тобто без необхідності очікувати прибуття старшого 
офіцера, відповідального за відвідування даного відділення).

6. Що стосується Прикордонної Служби, виявилося, що перелік 
установ, де можуть утримуватися особи, позбавлені волі, був не-
повний, особливо з урахуванням контрольно-пропускних пунктів 
та підрозділів, розташованих на кордоні. Інструкції Прикордонної 
Служби[2]передбачають доступ КЗК тільки до ізоляторів тимчасово-
го утримання, але не до тюремних установ, призначених спеціально 
для Прикордонної Служби. Нарешті, під час відвідування підрозді-
лу № 9 в Ужгороді, делегації була навмисно дана невірна інформація 
про камеру ув’язнення при підрозділі, її використання та облікові 
записи. Делегація одержала доступ до цієї камери та до реєстрацій-
них записів тільки після довгих наполегливих вимог. Таке повод-
ження несумісне із принципами співробітництва, викладеними у 
статті 3 Конвенції.

Відповідно до пункту 2 статті 8 Конвенції, Комітет знову вимагає 
від українського уряду надати, у належний строк, повну і відповідну 
дійсності інформацію про всі установи, де можуть утримуватися особи, 
позбавлені волі. КЗК також рекомендує доповнити відповідні інструкції 
прикордонної Служби для забезпечення невідкладного й необмеженого 
доступу делегацій КЗК до усіх установ, де особи, позбавлені волі, ут-
римуються даною Службою, а також для забезпечення доступу до всієї 
інформації, необхідної для виконання завдань делегацій.
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7. Що стосується Державного Департаменту виконання пока-
рань, у двох установах делегація зіштовхнулася з поводженням, яке 
можна розглядати як порушення принципів співробітництва, викла-
дених у статті 3 Конвенції.

Так, у Божківській жіночій колонії № 65 ув’язнені явно одер-
жали інструкції описувати, у розмовах зі членами делегації, си-
туацію в колонії як ідилічну. Гірше того, з бесід членів делегації 
з ув’язненими було абсолютно очевидно, що останні були заля-
кані репресіями. У Темнівській чоловічій колонії № 100 деякі 
ув’язнені були навмисно заховані усередині приміщень, щоб за-
побігти їх спілкуванню з делегацією. Наприклад, двоє ув’язнених 
колонії переводилися з одного відділення установи до іншого, і 
повернулися до відділення для ув’язнених тільки ввечері, після 
від’їзду делегації. Крім того, делегація одержала явні свідчення, 
що багато ув’язнених колонії № 100 не могли розмовляти вільно, 
вони одержали пораду не скаржитися та боялися репресій. Фак-
тично, делегація була змушена втрутитися, щоб припинити запи-
сування персоналом імен ув’язнених, які розмовляли зі членами 
делегації.

Комітет хоче підкреслити, що будь-які форми залякування або 
репресій проти цих осіб, перед або після інтерв’ю з делегацією КЗК, 
несумісні із зобов’язаннями Сторін Конвенції. Таке поводження може 
спонукати Комітет до розгляду питання про оприлюднення публіч-
ної заяви стосовно ст. 10, пункту 2 Конвенції.

8. Що стосується співробітництва, спрямованого на поліпшен-
ня ситуації у світлі рекомендацій КЗК, Комітет відзначає деякі 
дуже підбадьорюючі ознаки позитивних змін, такі як поліпшення 
матеріальних умов утримання в ізоляторі тимчасового утримання 
Міністерства Внутрішніх Справ у Києві та ізоляторі тимчасового 
утримання Прикордонної служби в Мукачевому. Більш докладно 
ці зміни, помічені під час візиту, будуть описані нижче в даному 
звіті. Проте, за багатьма пунктами (такими, як умови утримання 
ув’язнених у районних відділеннях міліції), Комітет був змушений 
знову викласти свої поточні спостереження та повторити свої ко-
лишні рекомендації.

У відповідності до статті 3 і статті 10, п. 2 Конвенції, КЗК 
сподівається, що українська влада зробить тепер все можливе для 
виконання всіх рекомендацій, викладених і/або повторених у даному 
звіті.
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г. поточні спостереження віДповіДно	
До ст. 8, п. 5 конвенції

9. Наприкінці візиту делегація КЗК відзначила три поточні 
спостереження у відповідності до статті 8, пункту 2 Конвенції.

Перше поточне спостереження стосувалося утримання в район-
них відділеннях міліції осіб, позбавлених волі, протягом тривалого 
часу в нестерпних умовах, тотожних нелюдському та принизливому 
поводженню. Затримані особи утримуються в брудних переповнених 
камерах без вентиляції та при повній відсутності природного світ-
ла; у них немає можливості для відпочинку або сну, для вмивання, 
а єдина їжа, що вони одержують, приноситься, головним чином, 
родичами. Делегація КЗК попросила український уряд негайно при-
пинити практику використання районних відділень міліції для ут-
римання затриманих протягом строків, що перевищують декілька 
годин. Оскільки це був уже другий раз, коли делегації КЗК довелося 
звернутися до ст. 8, п. 5 Конвенції, делегація підкреслила, що від-
сутність реакції української влади в цьому випадку може змусити 
Комітет розглянути можливість застосування статті 10, пункту 2 
Конвенції.

Друге поточне спостереження стосувалося становища осіб, що 
утримуються в ізоляторі тимчасового утримання для чоловіків у 
Павшиному відповідно до законодавства про іноземців. Через три 
роки після першого візиту КЗК до цієї установи, приміщення зали-
шилися як і раніше такими, які зовсім не відповідають (з погляду 
матеріальних умов, персоналу та медичного обслуговування) пот-
ребам осіб, що утримуються в ізоляторі. Делегація зажадала негай-
но припинити використання цих приміщень і невідкладно утвори-
ти нові, що відповідатимуть потребам осіб, затриманим відповідно 
до законодавства про іноземців. Такі заходи підтвердять, що орган, 
який має займатися справами іноземців, функціонує та забезпече-
ний необхідними, у тому числі й бюджетними, ресурсами.

У третьому поточному спостереженні делегація попросила ук-
раїнську владу негайно надати жінкам-ув’язненим колонії № 65 
один вихідний день на тиждень і забезпечити повну відповідність 
законодавству про працю, зокрема відносно кількості робочих го-
дин на день і на тиждень, дозволеного перевищення робочих годин 
та нічної роботи. Було підкреслено, що розпочаті кроки в жодному 
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разі не повинні погіршити гарні матеріальні умови, відзначені в цій 
колонії.

10. У листі, датованому 23 січня 2006, українські посадові особи 
надали інформацію про заходи, здійснені на підставі даних поточних 
спостережень. Ця інформація, на яку ми будемо посилатися нижче, 
не відповідає належною мірою основним зауваженням, висловленим 
делегацією. КЗК змушений підкреслити, що неповна відповідність 
поточним спостереженням є значним порушенням принципів спів-
робітництва, викладеним у статті 3 Конвенції.

II. Факти, виявлені під час візиту, 
та запропоновані дії

А. устАнови, піДлеглі міністерству внутрішніх спрАв

1. Попередні зауваження

11. Норми Кримінально-Процесуального Кодексу (КПК), що 
регулюють затримання підозрюваних працівниками органів внут-
рішніх справ, були описані у звіті про візит 2002 року[3]. У зв’язку з 
цим необхідно нагадати, що міліція може, своєю власною владою, 
затримати особу, яка підозрюється в скоєнні кримінального злочи-
ну, на максимальний строк 72 години, протягом яких слідчі органи 
повинні доставити підозрюваного до суду. Суддя може винести рі-
шення про утримання підозрюваного під вартою терміном до 15 діб 
та, згодом, продовжити цей термін максимум до 18 місяців[4].

12. Відповідно до статті 11 (5) Закону про міліцію, особа, підоз-
рювана в здійсненні адміністративного правопорушення, може бути 
затримана міліцією на строк до трьох діб (за умовою, що прокурор 
буде письмово повідомлений протягом 24 годин з моменту затриман-
ня) для встановлення особи підозрюваного та перевірки, чи здійснив 
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він які-небудь правопорушення. У випадку визнання винною, така 
особа може бути засуджена суддею до адміністративного ув’язнення 
на строк до 15 діб.[5]

Відповідно до цієї ж норми, особу, підозрювану в бродяжництві, 
може бути затримано міліцією на строк до 30 діб, за схваленням про-
курора (тобто без юридичного втручання)[6]. У звіті про візит 2002 р. 
КЗК запитував, чи збирається українська влада вживати яких-не-
будь заходів для приведення цієї норми у відповідність до статті 29 
Конституції[7]. У своїй відповіді українські посадові особи зазначи-
ли, що розглянуте положення Закону про міліцію не суперечить 
Конституції, оскільки відноситься до адміністративного ув’язнення. 
У свою чергу, з огляду на відомості, зібрані делегацією під час візиту 
2005 року щодо адміністративного ув’язнення (див. нижче, зокрема, 
пункти 13 і 17), Комітет вважає украй бажаним застосування статті 
29 Конституції в інтересах таких осіб. У зв’язку із цим, КЗК закликає 
українську владу переглянути свою позицію з даного приводу.

13. Ганебна практика використання положень Кодексу про ад-
міністративні правопорушення та вищезгаданої статті 11 (5) Закону 
про міліцію для цілей кримінального розслідування, як і раніше, 
існує в широкому масштабі. Вивчення особових справ і реєстрацій-
них записів показує, що, у багатьох випадках, адміністративні за-
тримані[8] регулярно допитувалися за кримінальними справами без 
дотримання базових гарантій, що надаються КЗК. Комітет закликає 
український уряд вжити невідкладні й рішучі заходи для викоріню-
вання подібної практики та для встановлення гарантій, що затримка й 
допит осіб, підозрюваних у здійсненні кримінальних злочинів, завжди 
будуть проводитися в повній відповідності до положень КЗК.

14. Нижче Комітет описує факти, виявлені делегацією, щодо 
умов утримання в пенітенціарних установах Міністерства внутріш-
ніх справ. У даному контексті, під час візиту 2005 року спостеріга-
лися заходи щодо поліпшення умов утримання в ізоляторах тимча-
сового утримання (ІТУ). Міністерство розпочало широкомасштабне 
відновлення та будівництво ІТУ, оцінене як мінімум в 250 мільйонів 
гривень (приблизно 40,8 мільйонів євро). В 2005 було виділено 11,3 
мільйони гривень (приблизно 1,85 мільйонів євро), і Міністерство 
розраховувало витратити на 30 мільйонів більше (приблизно 4,9 
мільйонів євро); 60 мільйонів гривень планувалося виділити на ці 
цілі у 2006 році. Проте представники Міністерства внутрішніх справ 
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підкреслили, що цих ресурсів явно недостатньо і що докладаються 
зусилля для розвитку партнерських відносин з місцевими (обласни-
ми) адміністраціями для їхнього залучення до процесу відновлення 
та реконструкції ІТУ.

У своєму листі від 23 січня 2006, представники української вла-
ди повідомили КЗК, що затверджено нову програму будівництва, 
реконструкції та ремонту пенітенціарних установ Міністерства внут-
рішніх справ на 2006. Зокрема, це дозволить обновити 98 ІТУ і побу-
дувати 21 новий ІТУ в 16 регіонах.

Комітет відзначає прийняті заходи і ще раз рекомендує, щоб всі 
державні інститути, пов’язані з даною проблемою (зокрема, Мініс-
терство фінансів і місцеві адміністрації), підтримали дії Міністерства 
внутрішніх справ, спрямовані на поліпшення умов утримання у всіх 
підлеглих міністерству пенітенціарних установах (тобто ІТУ, районні 
відділи міліції, центри прийому й розподілу бродяг і спеціальні центри 
для утримання під вартою).

2. Катування та інші форми жорстокого поводження

15. З часу першого візиту КЗК до України, поводження з осо-
бами, позбавленими волі, з боку співробітників внутрішніх справ, 
було приводом для дуже серйозного занепокоєння. Візит 2005 ро-
ку виявив невелике поліпшення ситуації, але недостатнє для того, 
щоб ліквідувати побоювання Комітету. Дійсно, під час візиту-2005 
делегація Комітету одержала значну кількість заяв про навмисно 
жорстоке поводження із затриманими (включаючи неповнолітніх) з 
боку оперативних працівників, зокрема, під час первинних допитів 
у районних відділах міліції з метою одержання зізнання в здійсненні 
злочину, за яке, власне, ці особи й були затримані, або додаткових 
зізнань, що стосуються нерозкритих злочинів. Факти жорстокого по-
водження, про які було заявлено, полягали в ударах руками, ногами 
та кийками. Також надходили скарги із приводу стусанів по вухах 
відкритою долонею, болюче сковування наручниками (за спиною, 
з одною рукою через плече), побиття ременем або бейсбольною би-
тою. Далі, згадувалися й важкі металеві предмети, що підвішуються 
до різних частин тіла, удушення за допомогою протигазу, побиття 
людей у наручниках, з руками й ногами зв’язаними або надмірно 
витягнутими, введення кийка до анусу. У деяких випадках жорс-
токість поводження (іноді представляє собою поєднання декількох 
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видів жорстокого поводження) була такою, що її можна розглядати 
як катування.

16. Не було отримано жодної скарги на персонал від осіб, що 
утримуються в ІТУ, які були відвідані, у Київському спеціальному 
центрі для утримання під вартою та у Львівському центрі прийому й 
розподілу неповнолітніх у Львові. Проте делегація одержала кілька 
заяв про фізичне жорстоке поводження і словесні образи з боку пер-
соналу центрів прийому й розподілу бродяг.

Крім того, відповідно до однієї із заяв, в Ужгородському центрі 
всіх ув’язнених з Африки (і тільки їх) змушували роздягатися догола 
в коридорі відділення для ув’язнених, рано вранці, і виконувати фі-
зичні вправи перед персоналом. Такі дії, вочевидь, мають расистсь-
кий характер, абсолютно неприпустимі. У своєму листі від 23 січня 
2006 українські офіційні особи зазначають, що всі заяви були роз-
слідувані й що кілька офіцерів одержали дисциплінарні покарання.

17. У більшості випадків заяви про жорстоке поводження стосу-
валися подій, що відбувалися за кілька тижнів або навіть місяців до 
візиту делегації. Тому будь-які сліди, які могли б підтвердити факти 
жорстокого поводження, зникали за цей період. Проте лікарі делега-
ції змогли виявити в процесі обстеження кілька ув’язнених з очевид-
ними слідами, що підтверджують їхні скарги про недавнє жорстоке 
поводження. Для ілюстрації, опишемо наступні випадки:

– затриманий, опитаний делегацією в районному відділенні 
міліції в Києві заявив, що за дев’ять днів до візиту на нього 
були одягнуті болісно тісні наручники, і кілька міліціонерів 
били його руками й ногами, а також били кийком по руках. 
Він також указав, що під час побиття він знепритомнів. Ме-
дик делегації зробив медичне обстеження й виявив: поверх-
неву рану (4.5 x 0.3 см), покриту коричнево-червоною кіркою, 
на переднелатеральній стороні лівого ліктя і дві подряпини 
(5 x 0.2 см; 7 x 0.2 см), що частково зажили, а частково покриті 
коричневою кіркою; два паралельні садна (1.2 x 0.2 см кож-
ний), покриті тонкою коричневою кіркою, на лівому перед-
пліччі; великий гнійник на бічній стороні лівого ліктя.

– інший ув’язнений, що перебуває в ІТУ, повідомив, що при-
близно за тиждень напередодні візиту, його били руками та 
ногами по голові в районному відділенні міліції, після чого 
він протягом двох днів страждав від сильних головних болів 
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і періодичних носових кровотеч. У ході обстеження медик де-
легації виявив: дві лінійні поверхневі рвані рани довжиною 
1.2 см і 1.5 см, покриті коричневою кіркою, на носі; три пара-
лельних червоно-коричневих садна (0.4 x 0.2 см; 0.5 x 0.2 см і 
0.8 x 0.2 см) в області лівої брови.

– третій, опитаний у центрі прийому й розподілу бродяг, за-
явив, що за шість днів до візиту він одержав безліч ударів від 
міліціонерів, які намагалися одержати його зізнання. Він роз-
повів, що через добу він був переведений до центру прийому 
й розподілу бродяг, де він також піддавався побиттям, у тому 
числі й міліцейським кийком, навіть у день прибуття деле-
гації. У ході обстеження даної особи лікарем делегації була 
виявлена вражаюча кількість (16) зовсім недавніх ушкоджень 
(червоно-фіолетових гематом, саден і ран) на обличчі, вухах, 
грудній клітині, верхніх і нижніх кінцівках, розмірами від 
0.5 x 0.2 см до 30 x 0.5 см.

18. У світлі фактів, виявлених делегацією, Комітет змушений 
повернутися до висновку, зробленому в пункті 20 свого звіту про 
візит 2002 року. Зараз, через три роки, особи, що утримуються в міс-
цях позбавлення волі Міністерства внутрішніх справ, як і раніше, 
піддаються значному ризику жорстокого поводження, а часом і жор-
стокому поводженню, що межує із катуваннями, з боку оперативних 
працівників, зокрема, під час допитів.

19. КЗК приймає до відома думку українських офіційних осіб, 
викладену в листі від 23 січня 2006, у якому вони рішуче засудили за-
стосування катувань і інших форм жорстокого поводження та заяви-
ли, що, незважаючи на вжиті заходи, ця практика ще не викоренена. 
Комітет також враховує, що деякі заходи були здійснені в цій області 
з часу минулого візиту: внесення змін до статті 127 Кримінального 
кодексу (застосування катувань), що посилюють санкції проти осіб, 
що скоюють цей злочин; введення посади Радника з прав людини 
при Міністерстві внутрішніх справ; інтенсифікація навчання правам 
людини; утворення мобільних груп для запобігання незаконних дій 
працівників міліції шляхом нагляду над оперативною діяльністю.

Проте з моменту прийняття багатьох із цих заходів пройшло 
занадто мало часу для того, щоб вони дали відчутні результати і, у 
зв’язку із цим, необхідні інші дії для боротьби з головними чинни-
ками жорстокого поводження. Деякі з цих заходів відповідають дов-
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гостроковим рекомендаціям Комітету, які ще мають бути виконані. 
Тільки їхнє виконання явно підтвердить готовність української вла-
ди покласти край жорстокому поводженню.

20. У даному контексті дуже важливим залишається той факт, 
що політики вищого рівня активно демонструють готовність до бо-
ротьби з катуваннями та іншими формами жорстокого поводжен-
ня – це сприятиме діяльності на інших рівнях. Комітет вітає заяву 
від 26 вересня 2003, зроблену тодішнім Міністром внутрішніх справ 
з цього приводу. Проте, інформація, зібрана під час візиту 2005 року 
свідчить, що такі заяви варто повторити. Тому КЗК рекомендує при-
йняти на вищому рівні звернення про «нульову толерантність» до ка-
тувань і інших форм жорстокого поводження та регулярно передавати 
його всьому персоналу органів внутрішніх справ.

21. Це звернення має бути поширено через професійне навчання. 
Не існує більш надійної гарантії проти жорстокого поводження, ніж 
категорична відмова всіх працівників внутрішніх справ від таких 
методів; це особливо стосується допитів затриманих. КЗК прийняв 
до уваги, що українська влада здійснила ряд заходів для включен-
ня міжнародних стандартів прав людини до програм професійно-
го навчання і задля посилення правового компонента цих програм. 
У той же час Комітет вважає, що практичне професійне навчання 
в Україні повинне забезпечити превалювання принципу «від свід-
чення до підозри», замість «від підозри до свідчення» у щоденній 
практиці всіх співробітників, залучених до процесу кримінального 
судочинства (оперативних працівників, слідчих, прокурорів і суд-
дів). У зв’язку з цим КЗК закликає українську владу звернути пильну 
увагу на сферу професійного навчання, особливо на вдосконалення ме-
тодів кримінального розслідування, включаючи судові свідчення. Це 
необхідно поєднувати із прийняттям докладних правил допиту підоз-
рюваних у кримінальних злочинах (включаючи первинний допит опера-
тивними працівниками), на основі вже існуючих директив.

22. Крім того, необхідно сприяти розвитку поваги до закону і 
розуміння, що співробітничати з колегами, схильними до жорсто-
кого поводження, непрофесійно й небезпечно з огляду на кар’єру. 
Звідси випливає необхідність існування системи повідомлення про 
порушення закону. Під час візиту 2005 року делегація, досліджуючи 
реєстраційні записи у відвіданих пенітенціарних установах, відзна-
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чила випадки, коли заяви ув’язнених щодо фактів жорстокого по-
водження, не спричиняли жодної реакції з боку співробітників цих 
установ.

У світлі вищесказаного, КЗК рекомендує українській владі органі-
зувати, у рамках Міністерства внутрішніх справ, систему повідомлення 
інформації щодо жорстокого поводження (що передбачає обов’язок пер-
соналу передавати таку інформацію до компетентних органів).

23. Комітет неодноразово підкреслював, що одним з найбільш 
ефективних засобів запобігання жорстокого поводження є ретельне 
розслідування владою всієї одержуваної ними інформації, що вказує 
на жорстоке поводження, незалежно від того, чи носить ця інформа-
ція характер офіційної скарги, чи ні. У той же час, якщо факт жорс-
токого поводження доведений, має відбутися відповідне покарання. 
Це – необхідна умова боротьби з безкарністю.

24. У 2005 делегація одержала ряд заяв від затриманих про те, 
що скарги суддям на жорстоке поводження не спричинили ніякої 
реакції останніх. У своєму попередньому звіті Комітет привітав змі-
ни в КПК, згідно з якими затримані, до яких застосовується утри-
мання під вартою, повинні бути доставлені до суду. Це надало даним 
особам чудову можливість повідомити, чи зіштовхувалися вони з 
жорстоким поводженням; така міра безпеки не повинна пропадати 
даремно.

КЗК ще раз рекомендує щоб, у випадку, якщо затриманий подає 
судді скаргу про жорстоке поводження, ця скарга фіксувалася письмово, 
негайно проводився медичний огляд, і було вжито необхідних заходів 
для забезпечення належного розслідування скарги (вимога статті 97 
КПК). Такий підхід повинен застосовуватися незалежно від того, чи 
має затриманий, що подає скаргу, видимі зовнішні ушкодження. Більше 
того, навіть якщо скарга на жорстоке поводження не подається, ме-
дичний огляд проводиться, якщо є будь-які підстави вважати, що дана 
особа могла стати жертвою жорстокого поводження.

25. Далі, варто підкреслити істотну роль прокуратури в цій 
сфері, оскільки даний орган зобов’язаний здійснювати карне роз-
слідування заяв щодо жорстокого поводження з боку співробітників 
правоохоронних органів. Комітет взяв до відома інформацію, нада-
ну Генеральною прокуратурою[9]. Але відомості, отримані делегацією 
в 2005 році, викликали безліч питань щодо конкретних способів 



 Доповідь КЗК про візит 2005 року

���

проведення таких розслідувань. Наприклад, у випадку з недавньою 
скаргою на жорстоке поводження, поданою адвокатом особи, затри-
маної за адміністративне порушення, що згодом було перекваліфі-
ковано з «адміністративного» в «кримінальне», прокурор Мукачівсь-
кої прокуратури обмежився опитуванням співробітників міліції, 
пов’язаних із цією справою, і, на цій підставі, ухвалив не відкривати 
кримінальну справу.

26. Для того, щоб розслідування випадків жорстокого повод-
ження було ефективним, воно повинне проводитися ретельно; інак-
ше кажучи, у результаті слідства повинне бути встановлено, чи були 
виправдані силові або інші використані методи за даних обставин, 
визначена особистість винних і, якщо потрібно, покарання. Всі ро-
зумні кроки мають бути здійснені для одержання відомостей, які 
стосуються випадку жорстокого поводження, що був розглянутий, 
включаючи ідентифікацію та опитування передбачуваних жертв, 
підозрюваних і свідків (наприклад, чергових працівників міліції, 
інших ув’язнених тощо), вилучення предметів, які могли викорис-
товуватися при жорстокому поводженні, та одержання результатів 
медичного огляду. Розслідування також має бути досить швидким та 
всебічним, тобто істотні епізоди та супровідні обставини, що вказу-
ють на жорстоке поводження, не повинні ігноруватися.

КЗК рекомендує українській владі поширити, через відповідні ка-
нали, необхідні інструкції для забезпечення виконання цих основних 
принципів прокурорами в їхній щоденній практиці.

27. У даному контексті дуже важливо, щоб не існувало жодних 
перешкод між особами, що скаржаться на жорстоке поводження, і 
лікарями, які можуть надати прокуратурі та суду звіт про медичний 
огляд. Відповідно до інформації, зібраної в 2005 році, такі огляди 
були доступні тільки з дозволу міліції, слідчого або прокурора.

КЗК рекомендує, щоб особи, що скаржаться на жорстоке повод-
ження, або їхні адвокати мали право на прямий запит (без попередньо-
го дозволу міліції, прокурора або судді) медичного огляду/висновку від 
лікаря з визнаною судово-медичною кваліфікацією. Якщо буде потре-
ба, мають бути прийняті відповідні положення.

28. У світлі інших фактів, виявлених делегацією щодо змісту ме-
дичних довідок, виданих особам з видимими ушкодженнями, КЗК 
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повторює свою рекомендацію, наведену в пункті 26 звіту про візит 2000 
року, що медичні довідки повинні містити:

а) звіт про заяви, зроблені обстежуваною особою, що пов’язані з 
медичним оглядом (включаючи опис його/її стану здоров’я та будь-які 
скарги на жорстоке поводження);

б) перелік об’єктивних медичних даних, заснованих на ретельному 
обстеженні;

в) лікарський висновок у світлі а) і б). У цьому висновку лікар по-
винен зазначити ступінь відповідності скарг та об’єктивних медичних 
даних; це дозволить уповноваженим особам, зокрема, працівникам 
прокуратури, зробити правильну оцінку інформації, що знаходиться 
у справі.

Затриманий, а також його/її адвокат, повинні мати копію такої 
довідки.

Що стосується інших аспектів, що відносяться до медичних ог-
лядів затриманих, див. пункт 57 даного документу.

29. Протягом багатьох років КЗК рекомендує припинити прак-
тику, коли ІТУ відмовляються приймати ув’язнених з видимими 
ушкодженнями і повертають їх до районних відділень міліції, звідки 
вони прибули, або до інших установ внутрішніх справ, якщо суп-
роводжуючий ув’язненого співробітник міліції не може пред’явити 
медичної довідки, у якій ці ушкодження зафіксовані (див., зокрема, 
пункти 26 і 46 звіту про візит 2002 року). Однак ця практика тривала 
в 2005 році. У світлі вищесказаного, КЗК закликає українську владу 
виконувати в майбутньому цю важливу рекомендацію для запобігання 
жорстокого поводження. Це введення відповідної процедури для всіх 
пенітенціарних установ внутрішніх справ, відповідно до якої, у випадку 
прибуття в установу ув’язненого з видимими ушкодженнями, він має 
бути негайно оглянутий лікарем.

3. Основні заходи запобігання жорстокого поводження

30. У звітах щодо попередніх візитів КЗК надав низку рекомен-
дацій і коментарів щодо основних заходів запобігання жорстокого 
поводження з особами, позбавленими волі, з боку співробітників 
органів внутрішніх справ. У зв’язку із цим Комітет нагадує, що він 
надає особливого значення трьом правам, а саме праву затриманих 
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повідомити про свою затримку близьких родичів або інших осіб, 
праву доступу до адвоката й праву доступу до лікаря. Варто під-
креслити, що цими правами повинні користуватися не тільки підоз-
рювані в карних злочинах, але й інші категорії осіб, незалежно від 
їхнього законного статусу, з моменту позбавлення волі, тобто з мо-
менту, коли дані особи змушені залишитися в установі внутрішніх 
справ. Також важливо, щоб ці особи, затримані правоохоронними 
органами, були негайно ознайомлені зі своїми правами, включаючи 
вищезгадані права, зрозумілою їм мовою.

В 2005 р. левова частина цих прав була включена до статті 5 
Закону про міліцію[10]. Це – крок у вірному напрямку. Проте, ін-
формація, зібрана делегацією під час візиту 2005 року, показала, що 
законодавча база, як і раніше, вимагає вдосконалення, і що, як і 
раніше, існують глибокі розбіжності між існуючими законами та 
практикою.

31. Що стосується права затриманого повідомити про свою за-
тримку близьких родичів або інших осіб, закон говорить, що про 
затримку має бути негайно, не пізніше двох годин після затримки, 
повідомлено родичам. Під час візиту 2005 року ув’язнені, які зустрі-
чалися з делегацією, в основному розповідали, що про їхню затрим-
ку родичі були повідомлені. Проте деякі ув’язнені скаржилися на 
невиправдані затримки (до п’яти днів). КЗК рекомендує українській 
владі забезпечити суворе виконання нових норм.

32. Право на доступ до адвоката було предметом постійного за-
непокоєння Комітету із часу першого візиту в Україну сім років то-
му. Ситуація, що спостерігалася в цій області в 2005 році, була як 
і раніше неприйнятною. Дуже мала частина підозрюваних у кримі-
нальних справах, з якими спілкувалися члени делегації, дійсно мали 
доступ до адвоката. Багато хто з опитаних скаржилися, що їм було 
відмовлено в доступі до адвоката, що їх змусили підписати відмову 
від цього права або сказали, що адвокат їм не потрібний. Особи, 
затримані відповідно до Кодексу про адміністративні порушення, 
як і раніше не мають доступу до адвоката під час їхньої затримки 
міліцією.

Звичайно, сучасна редакція статті 5 Закону про міліцію містить 
положення, що явно передбачають доступ до «адвоката захисту» для 
осіб «затриманих або заарештованих ( що утримуються під вартою)». 
Тобто, якщо такі особи просять про це усно або письмово, міліція 
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повинна негайно (не пізніше, ніж через дві години з моменту за-
тримки) зв’язатися з адвокатом; вони повинні одержувати інформа-
цію, необхідну для захисту своїх прав і інтересів […] за допомогою 
адвоката з моменту затримки або арешту (утримання під вартою) 
і можуть відмовлятися давати будь-які пояснення та показання до 
прибуття захисника, а також «мати гарантовану можливість одер-
жувати правову допомогу адвоката захисту з моменту затримки або 
арешту (утримання під вартою)». Ці доповнення до закону дотепер 
не привели до необхідних змін в КПК, що стосуються доступу до 
адвоката, всупереч рекомендаціям КЗК (див. пункт 29 звіту про ві-
зит 2002 р.)[11]. Недостатня прозорість існуючої законодавчої бази як 
і раніше залишає простір для приватних інтерпретацій Закону про 
міліцію в частині, що стосується права на доступ до адвоката осіб, 
позбавлених волі.

КЗК закликає українську владу вжити всіх необхідних заходів, 
щоб всі особи, позбавлені волі правоохоронними органами, мали право 
на доступ до адвоката з моменту, коли ці особи змушені залишитися 
в установі внутрішніх справ. під цим моментом варто розуміти час, 
коли вони доставляються або зобов’язуються прибути (і залишитися) в 
установі внутрішніх справ.

33. У зв’язку із цим, стаття 45 КПК передбачає, що допомога 
адвоката обов’язкова, коли особа, що не досягла 18 років, стає пі-
дозрюваною або одержує інформацію про обвинувачення, висунуте 
проти нього/неї. Проте, значна кількість неповнолітніх затриманих, 
які зустрілися з делегацією в 2005 році, зазначили, що вони допиту-
валися співробітниками правоохоронних органів без участі адвоката. 
КЗК змушений підкреслити, що неповнолітні, затримані міліцією, 
являють собою, через свій вік, особливо вразливу категорію затри-
маних, і тому вони не повинні самостійно приймати важливі пра-
вові рішення. КЗК рекомендує українським посадовим особам вжити 
необхідних заходів для того, щоб неповнолітні затримані не робили 
ніяких заяв і не підписували жодних документів, що відносяться до 
правопорушень, у здійсненні яких вони підозрюються, без присутності 
адвоката.

34. У своїх звітах про візити 1998 і 2000 років, Комітет вивчив 
проблему доступу до адвоката.

34. З цього приводу Комітет знову підкреслює, що право на до-
ступ до адвоката включає право зацікавленої особи на розмову з 
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ним наодинці (тобто за відсутності співробітників внутрішніх справ 
та/або інших представників адміністрації пенітенціарної установи, 
слідчого, прокурора або судді). Крім того, зацікавлена особа повинна 
також мати право на присутність адвоката під час будь-яких допитів, 
незалежно від того, чи проводяться вони до офіційного оголошення 
такої особи підозрюваною або після, і незалежно від того, чи прово-
диться допит представником органів дізнання, слідчим, прокурором 
або суддею.

КЗК рекомендує українській владі вжити необхідних заходів для 
забезпечення відповідності права осіб, позбавлених волі, на доступ до 
адвоката вищевикладеним вимогам.

35. Доки не існуватиме діюча система кваліфікованої й безкош-
товної правової допомоги для нужденних людей, позбавлених волі, 
право на доступ до адвоката залишиться, у більшості випадків, чис-
то теоретичним. В Україні безліч таких людей, і в 2005 р. не існува-
ло системи для забезпечення їх послугами призначеного адвоката[12]. 
КЗК рекомендує українській владі вжити, без зволікання, необхідні 
правові та інші заходи для впровадження системи кваліфікованої пра-
вової допомоги для осіб, позбавлених волі, які не в змозі оплатити пос-
луги адвоката; рекомендації, резолюції й думки експертів Ради Європи 
мають бути прийняті до уваги.

36. Хоча факти, виявлені делегацією в ході візиту 2005 року, 
свідчать, що в більшості випадків співробітники правоохоронних ор-
ганів викликають швидку допомогу у разі потреби, дотепер не існує 
законодавчих норм про право затриманої особи на доступ до медич-
ної допомоги. Як видно зі змін, внесених до Закону про міліцію[13],  
необхідність медичного втручання як і раніше оцінюється праців-
никами правоохоронних органів за їхнім власним розумінням. КЗК 
ще раз рекомендує офіційно гарантувати це право.

38. Відповідно до статті 5 Закону про міліцію, затриманий має 
бути усно проінформований щодо його/її права і, у той же час, ма-
ти документ, що роз’ясняє ці права в письмовому вигляді. Проте, 
під час візиту 2005 року, переважна більшість затриманих не була 
проінформована про їхні права в момент затримки. Пізніше, коли 
інформація була надана, вона містила лише посилання на законні 
положення (наприклад, відповідні статті Конституції та КПК для 
підозрюваних у кримінальних справах, і стаття 268 Кодексу про ад-
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міністративні правопорушення для затриманих по адміністративних 
справах), без подальших роз’яснень змісту цих статей та передбаче-
них ними прав. Тому КЗК закликає українську владу систематично 
забезпечувати всіх осіб, що утримуються в установах внутрішніх справ, 
документом, що роз’яснює їхні права, з моменту затримки. Цей доку-
мент має бути доступним достатньою кількістю мов.

38. Інформація, зібрана під час візиту 2005 року, показала, що 
точна та акуратна реєстрація даних про затримки залишається 
серйозною проблемою. Факти, виявлені делегацією, свідчать що, у 
багатьох випадках, період затримання (від декількох годин до однієї 
доби) не реєструвався в протоколах затримань. У той же час, реєст-
раційні записи в місцях позбавлення волі часто містили неточні дані 
і навіть, у деяких випадках, невірну інформацію. Для приклада: у 
реєстраційному журналі одного з районних відділень міліції було 
записано, що якась особа була затримана на дві години, у той час як 
було встановлено, що насправді, затриманий залишався у відділенні 
міліції протягом трьох днів. Українська влада повинна розпочати 
рішучі дії, щоб покласти край такому стану справ.

КЗК рекомендує ужити заходів для забезпечення невідкладної 
офіційної реєстрації у випадку позбавлення волі особи правоохоронни-
ми органами, незалежно від причин позбавлення волі. Далі, після того, 
як затримана особа опиниться в камері, всі моменти його/її наступного 
переміщення з камери також повинні бути зареєстровані; цей запис 
повинен містити дату й час переміщення затриманого з камери, місце, 
куди затриманий переміщений, дані посадової особи, відповідальної за 
це переміщення, а також дату і час повернення.

4. Умови ув’язнення в установах 
Міністерства внутрішніх справ

a. Районні відділення міліції 
та ізолятори тимчасового утримання (ІТУ)

39. Під час візиту 2002 року були виявлені випадки, коли люди 
затримувалися на тривалий строк – кілька днів, тижнів або навіть 
місяців, замкнені 24 години на добу в переповнених (особливо в 
Києві)[14], маленьких, вузьких[15], брудних, темних і погано венти-
льованих камерах (у деяких випадках, без належної опалювальної 
системи) у районних відділеннях міліції; затримані могли відпочити 
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або поспати тільки на вузьких лавках (від 20 до 40 см шириною) без 
матраців і ковдр. Як і раніше, затримані виводилися з камер у туалет 
тільки в певний час, в інший час вони були змушені використовува-
ти цеберко для відправлення природних потреб. Ніде, за винятком 
одного відділення міліції (Шевченківського райвідділу внутрішніх 
справ у Львові) ув’язнені не мали можливості помитися. Крім того, 
затримані могли розраховувати тільки на їжу, принесену родичами, 
і не завжди мали доступ до питної води.

40. У своєму звіті про візит 2002 р. КЗК ясно зазначив, що ут-
римання у таких умовах протягом тривалого часу легко може бути 
кваліфіковано як нелюдське і принизливе поводження. Це змусило 
делегацію, наприкінці візиту 2005 р., вдруге звернутися до статті 8, 
пункт 5 Конвенції й зажадати від української влади покласти край 
практиці утримання затриманих у таких умовах протягом тривало-
го часу.

41. У своїй відповіді від 23 січня 2006 українські офіційні особи 
зазначили, що вони підготували, у рамках програми по відновленню 
та реконструкції тимчасових ізоляторів, проект наказу Міністерства 
внутрішніх справ, що включає необхідні вимоги до умов утримання 
в ізоляторах районних відділень міліції.

42. КЗК приймає до уваги цю ініціативу. Але відповідь українсь-
кого уряду не стосується основних зауважень КЗК, у яких він при-
зиває покласти край неприйнятній практиці утримання затриманих 
осіб у районних відділеннях міліції протягом тривалого часу.

Прийшов час повністю переглянути використання районних 
відділень міліції. Дотепер ці установи були забутою частиною систе-
ми, і влада приділяла мало уваги умовам утримання в таких місцях. 
Як сказано в пункті 38 звіту про візит 2002 року, такі установи не 
призначені для тривалого утримання. Проте, їх можна, без надмір-
них фінансових витрат, легко й швидко перетворити в місця для 
утримання протягом декількох годин. Варто підкреслити, що Мініс-
терство внутрішніх справ має установи для тривалого утримання під 
вартою (ІТУ, центри прийому й розподілу бродяг, спеціальні центри 
утримання під вартою тощо.)

Отже, КЗК закликає українську владу раз і назавжди покласти 
край утриманню затриманих осіб у районних відділеннях міліції тер-
міном, що перевищує кілька годин; у разі потреби відповідні закони та 
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правила повинні бути прийняті. Комітет запитує підтвердження, про-
тягом трьох місяців, чи дана вимога виконана.

Далі, для того, щоб камери в районних відділеннях міліції мали 
прийнятні умови для утримання протягом декількох годин, українські 
посадові особи зобов’язані:

– забезпечити, щоб всі камери в районних відділеннях міліції ма-
ли відповідне штучне освітлення й вентиляцію, і, якщо потрібно, 
належним чином опалювалися;

– укомплектувати камери санітарно-технічним обладнанням (вклю-
чаючи як мінімум один унітаз і один умивальник);

– установити для кожної камери, залежно від її розміру, макси-
мальну кількість людей, що там утримується, яку не можна пе-
ревищувати при жодних умовах, і вилучити з експлуатації всі 
камери розміром менш 2 м2;

– забезпечити доступ до питної води;
– видати суворі інструкції, аби всі затримані мали безперешкодний 

доступ до санітарно-технічного обладнання;
– дотримуватися чистоти в камерах.

43. Навпаки, що стосується відвіданих ІТУ, КЗК хоче виразити 
задоволення відновлювальними роботами, проведеними в Київсь-
кому ІТУ. Завдяки збільшенню вікон камери мають достатнє при-
родне освітлення, відповідні вентиляцію і опалення та доступ до 
проточної гарячої й холодної води. Вони забезпечені ліжками, чис-
тими матрацами та постільною білизною. Туалети в камерах пов-
ністю ізольовані. Ув’язнені мають доступ до душу після прибуття і 
далі раз на тиждень. Крім того, вони мають можливість дивитися 
телевізор і читати. Установа була обладнана трьома зовнішніми про-
гулянковими дворами (площею від 11 до 16 м2), два з них частково 
закриті. Проте значна кількість затриманих скаржилися, що прогу-
лянки не перевищують 30 хвилин і дозволені тільки два або три рази 
на тиждень.

У Мукачівському ІТУ, що був недавно реконструйований, ма-
теріальні умови також, головним чином, задовільні (тобто туалети 
знаходяться у камерах, дзвінки для виклику тощо.). Однак, у каме-
рах з вікнами, що виходять на вулицю, вікна як і раніше закриті 
віконницями, що перешкоджає достатньому доступу природного 
світла. Крім того, було б бажано збільшити доступ до душу за при-
кладом Київського ІТУ.
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Умови утримання у Львівському та Полтавському ІТУ залиша-
ють бажати кращого: багато камер мізерно освітлені (деякі з них 
взагалі не мають доступу до природного освітлення) і погано вен-
тилюються. У Полтаві туалети усередині камер не ізольовані, а у 
Львові адміністративні затримані (на відміну від інших категорій 
ув’язнених, які мають вільний доступ до туалету) змушені більшу 
частину часу користуватися цеберками для відправлення природних 
потреб. У Полтавському ІТУ ув’язнені не мають можливості користу-
ватися душем. В обох ІТУ не проводяться прогулянки (Львівський 
ІТУ взагалі не має двору для прогулянок, а у Полтавському такий 
двір (площею близько 50 м2) існує, але не використовується). Ук-
раїнська влада повідомила КЗК у листі від 23 січня 2006, що у Львові 
в 2006 році буде побудований новий ІТУ, і що планується реконст-
рукція Полтавського ІТУ. Ці заходи вітаються.

44. Загалом, загальною рисою всіх відвіданих ІТУ був надмір-
ний офіційний рівень заповнення камер: наприклад, сім ліжок в 
19-метровій камері в Києві, чотири ліжка в дев’ятиметровій камері в 
Мукачеве, чотири ліжка на 6 м2 у Львові і два ліжка в камері 6 м2 у 
Полтаві. Крім того, у Львові делегація бачила камери площею менше 
5 м2, призначені для двох осіб.

45. Далі, у деяких відвіданих ІТУ, доступ до засобів особистої 
гігієни (включаючи засоби особистої гігієни для жінок) був утрудне-
ний. Фактично, багато чого тут залежить від відношення персоналу 
установи.

46. КЗК рекомендує приділити особливу увагу будівництву нового 
ІТУ у Львові та реконструкції полтавського ІТУ. Крім того, Комітет 
рекомендує:

– вжити необхідних заходів для забезпечення відповідного при-
родного освітлення всіх камер у Мукачівському ІТУ;

– збільшити доступ до душу в Мукачівському ІТУ;
– негайно вжити заходів для забезпечення безперешкодного до-

ступу ув’язнених до туалету у Львівському ІТУ;
– забезпечити постачання затриманим засобів особистої гігієни;
– невідкладно ввести в експлуатацію прогулянковий двір у пол-

тавському ІТУ і надати затриманим можливість щоденної про-
гулянки протягом як мінімум години.



Доповіді КЗК (2002, 2005)

���

КЗК рекомендує значно знизити максимальний рівень заповнення 
камер у всіх відвіданих ІТУ, забезпечивши як мінімум 4 м2 життєвого 
простору для кожного ув’язненого. Крім того, всі камери площею мен-
шою 6 м2 не повинні використовуватися для утримання ув’язнених.

47. У трьох відвіданих ІТУ, а саме в Києві, Львові та Мукаче-
вому, камери були обладнані внутрішніми системами відеоспосте-
реження (ВСВ). У принципі, КЗК не заперечує проти застосування 
засобів відеоспостереження для нагляду за ув’язненими, за умови, 
якщо спостереження за ув’язненими не ведеться під час гігієніч-
них процедур і використання туалету. Крім того, такі системи не 
повинні перешкоджати прямому контакту ув’язнених з персоналом. 
Вони не повинні, за жодних умов, заміняти регулярні перевірки ка-
мер персоналом для забезпечення безпеки ув’язнених. КЗК закликає 
українську владу звернути пильну увагу на вищенаведені зауваження 
щодо використання ВСВ у камерах. Комітет також хотів би одержати 
копії положень, що регулюють використання ВСВ.

48. Що стосується контактів із зовнішнім світом, то, незважа-
ючи на зусилля, вжиті для збільшення тривалості відвідувань і об-
ладнання ІТУ спеціальними приміщеннями, далеко не всі ув’язнені 
одержують від слідчих органів дозвіл на відвідування. КЗК рекомен-
дує вжити заходів для забезпечення права ув’язнених на відвідування. 
Будь-яка відмова слідчих органів дозволити таке відвідування повинна 
бути спеціально обґрунтована потребами слідства, вимагає затверд-
ження органом, не пов’язаним з даною справою, і може застосовуватися 
тільки протягом зазначеного проміжку часу.

б. Інші установи Міністерства внутрішніх справ

49. Матеріальні умови в Київському, Львівському та Ужгород-
ському центрах прийому і розподілу бродяг були здебільшого не-
задовільними, беручи до уваги можливу тривалість ув’язнення (до 
30 діб). Багато камер були надмірно переповнені (наприклад, 38 
ув’язнених у камері площею 75 м2 у Києві або 7 чоловік у камері пло-
щею 9,8 м2 в Ужгороді). Освітлення камер (природне або штучне) і 
вентиляція були недостатніми в більшості відвіданих установ, а туа-
лети були або не ізольовані, або недостатньо ізольовані. В Ужгороді, 
де камери не були обладнані туалетами, доступ до цих зручностей 
забезпечувався два або три рази на день; в інший час ув’язнені бу-
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ли змушені користуватися цеберками. Крім того, у Києві ув’язнені 
не були забезпечені матрацами та ковдрами. У деяких установах 
(у Києві та Львові) стан душових був вкрай жалюгідним.

У Києві делегації повідомили, що установу буде розширено на 
третій поверх будівлі, де на той час розташовувався спеціальний 
центр для утримання під вартою (див. пункт 50 нижче). Посадові 
особи також повідомили КЗК, що новий центр для бродяг буде по-
будований в Ужгороді.

50. У Київському спеціальному центрі, де утримуються особи, 
засуджені до адміністративного ув’язнення на строк до 15 діб, ма-
теріальні умови залишають бажати кращого, зокрема, ступінь до-
ступу до природного освітлення в деяких камерах, де вікна захищені 
металевими ґратами. Далі, туалети в камерах для утримання декіль-
кох ув’язнених не ізольовані. Із сказаного випливає, що цей центр 
має бути переведений до оновленої частини будинку із задовільними 
умовами утримання, туалети мають бути повністю ізольовані, а ме-
талеві віконниці з вікон вилучені.

51. Що стосується розпорядку дня в центрах прийому та роз-
поділу бродяг та Київського спеціального центра для утримання 
під вартою, то більшість затриманих проводять день у замкнених 
камерах без надання щоденної годинної прогулянки, хоча центри 
прийому й розподілу бродяг обладнані прогулянковими двориками. 
Більше того, затримані не мають доступу до радіо й телевізору.

Крім того, правила внутрішнього розпорядку центрів для бро-
дяг містять деякі абсолютно неприйнятні пункти, такі як заборона 
контактів із зовнішнім світом і заборона прогулянок як дисциплі-
нарне покарання для осіб, що утримуються в цих центрах.

52. У світлі вищесказаного, КЗК рекомендує українським посадо-
вим особам:

– значно зменшити максимальний рівень заповнення камер у всіх 
відвіданих установах до мінімальної норми 4 м2 житлового про-
стору на одного ув’язненого;

– усунути всі згадані недоліки, пов’язані із природним освітленням, 
штучним освітленням і вентиляцією в Київському та Львівсько-
му центрах прийому й розподілу бродяг і Київському спеціаль-
ному центрі для утримання під вартою;
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– забезпечити всіх ув’язнених у центрах прийому й розподілу бро-
дяг чистими матрацами та постільною білизною;

– вжити невідкладних заходів для забезпечення всіх ув’язнених, 
незалежно від їхнього правового стану, як мінімум годинною 
щоденною прогулянкою, і переглянути правила для запобігання 
використання заборони на прогулянки як дисциплінарне пока-
рання;

– забезпечити доступ ув’язнених до радіо, телевізору та матеріа-
лам для читання;

– переглянути правила і їхнє практичне застосування для забезпе-
чення права ув’язнених на відвідування та одержання/відправ-
лення листів;

– забезпечити якнайшвидше спорудження нового центру прийому 
та розподілу бродяг в Ужгороді.

Крім того, КЗК бажає одержати докладні відомості про заплано-
вані зміни в Київському центрі прийому та розподілу бродяг та Київсь-
кому спеціальному центрі для утримання під вартою.

53. У деяких випадках делегація спостерігала факти, коли осо-
би, засуджені до адміністративного ув’язнення, призначалися на 
роботи поза пенітенціарною установою, не одержуючи винагороди 
за роботу. Компанії, на які працювали ці ув’язнені, перераховували 
заробітну плату адміністрації центрів для утримання під вартою, а 
ті, у свою чергу, направляли отримані суми на ремонт установ. КЗК 
завжди вітає зусилля, спрямовані на надання затриманим роботи. 
Проте, в умовах ринкової економіки, будь-яка праця повинна бути 
оплаченою. Комітет хоче одержати коментарі української влади із цьо-
го приводу.

54. Особи, що утримуються у Львівському центрі прийому і роз-
поділу неповнолітніх, можуть бути затримані там на строк до двох 
місяців. Матеріальні умови в спальнях можуть вважатися, загалом, 
задовільними, якщо не брати до уваги максимальний рівень запов-
нення (наприклад, 7 ліжок у кімнаті площею 18 м2). До того ж, стан 
туалетів у карантинному відділенні та душових вкрай поганий.

Незважаючи на убогі фінансові можливості, докладаються зу-
силля для організації вільного часу неповнолітніх (освіта, доступ до 
ТВ/радіо, матеріалам для читання, настільним іграм). Затримані ма-
ють можливість прогулянки в чудовому зовнішньому дворі (до 3 го-
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дин на день). У той же час, особи, що утримуються в карантинному 
відділенні (зазвичай протягом 2-х днів, а у виняткових випадках – 
до 15 днів) не мають можливості прогулянок. Також забезпечені кон-
такти із зовнішнім світом (побачення, телефонні дзвінки).

55. Комітет рекомендує вжити заходів для:
– зменшення максимального рівня заповнення кімнат для забез-

печення відповідного житлового простору на кожну людину (як 
мінімум 4 м2);

– переобладнати туалети в карантинному відділенні та душові;
– забезпечити ув’язнених, що утримуються в карантинному відді-

ленні, як мінімум одногодинною прогулянкою щодня.
Крім того, КЗК закликає українську владу докласти всіх зусиль 

для надання ув’язненим широких можливостей для провадження часу.

в. Охорона здоров’я і туберкульоз 
в установах внутрішніх справ

56. Питання про право на лікарську допомогу для осіб, поз-
бавлених волі персоналом правоохоронних органів, був піднятий 
вище в пункті 36. Охорона здоров’я таких осіб в ІТУ залишається 
предметом занепокоєння Комітету, оскільки в більшості відвіда-
них установ немає фельдшерів. КЗК знову закликає українську владу 
забезпечити регулярну присутність фельдшера у всіх ІТУ. природно, 
часи відвідування повинні призначатися з урахуванням різних особли-
востей кожного ІТУ (розмір, ступінь заповнення, обіг тощо). У будь-
якому випадку, кожна особа, що потрапляє до ІТУ, має бути обсте-
жена кваліфікованим медичним персоналом протягом 24 годин після 
його/її прибуття.

57. Крім того, у відвіданих ІТУ, де присутність фельдшера була 
забезпечена, центрах прийому та розподілу бродяг і спеціальному 
центрі для утримання під вартою, медичне обстеження після над-
ходження до установи проводилося поверхово, навіть без належно-
го фізичного огляду прибулих осіб. Це дуже серйозна проблема, не 
тільки з погляду охорони здоров’я, але й з погляду запобігання жор-
стокого поводження. У реальності, таке обстеження зосереджене, 
у першу чергу, на виявленні осіб з видимими ушкодженнями для 
запобігання можливих обвинувачень персоналу пенітенціарної ус-
танови в жорстокому поводженні. До того ж, всі медичні огляди та 
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записи компрометуються тим, що вони систематично проводяться в 
присутності співробітників міліції.

КЗК рекомендує розробити суворі інструкції, аби будь-яке медичне 
обстеження проводилося ретельно і містило в собі відповідний фізич-
ний огляд обстежуваного. Потім Комітет у черговий раз рекомендує, 
щоб всі обстеження проводилися поза зоною чутності та видимості 
співробітників міліції (крім випадків, коли медичний персонал просить 
про зворотне).

58. Спостереження делегації щодо туберкульозу також викли-
кають серйозне занепокоєння. Часто спостерігалися значні за-
тримки в обстеженні на туберкульоз. Крім того, особи, які були 
затримані під час проходження протитуберкульозного лікування, 
не одержували його, перебуваючи під вартою в районних відділен-
нях міліції. Такі хворі, що не пройшли обстеження і не отримують 
належного лікування, утримуються тижнями або навіть місяцями 
в районних відділеннях міліції в нестерпних умовах, описаних у 
пункті 39 даного звіту. Ця проблема збільшується через відмову 
ІТУ приймати осіб, що страждають на туберкульоз. Такий стан 
речей тягне небезпеку передачі туберкульозу серед ув’язнених, і 
навіть зараження персоналу. Крім того, переривання лікування 
може значно прискорити розвиток туберкульозу у хворого. КЗК 
бере до уваги спільний план Міністерства охорони здоров’я й 
Міністерства внутрішніх справ щодо вирішення проблеми ліку-
вання затриманих хворих на туберкульоз (див. Спільний Наказ 
№ 331/645 від 6 липня 2004 р.). Цей Наказ говорить, що особи, 
які страждають на туберкульоз і затримані міліцією, можуть про-
ходити лікування в місцевих медичних установах. У своєму листі 
від 23 січня 2006 український уряд зазначив, що 407 затриманих 
можуть бути розміщені в 95 палатах, що охороняються, у муніци-
пальних туберкульозних диспансерах. Це – багатообіцяюче почи-
нання, але його недостатньо. Тому Комітет рекомендує, щоб спіль-
ний план Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх 
справ щодо забезпечення відповідного лікування затриманих, хво-
рих на туберкульоз, у муніципальних туберкульозних диспансерах 
був невідкладно втілений у життя. У цьому зв’язку КЗК хоче також 
одержати докладну інформацію про цей план і його впровадження, 
включаючи список медичних установ, що мають відділення для ліку-
вання затриманих міліцією осіб, хворих на туберкульоз, у кожному 
регіоні країни.
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Крім того, Комітет рекомендує українській владі забезпечити:
– раннє та ефективне обстеження на туберкульоз всіх осіб, затри-

маних міліцією;
– безперервне лікування осіб, які приймали протитуберкульозні 

ліки до затримання.

B. іноземні громАДяни, зАтримАні віДповіДно	
До зАконоДАвствА про іноземців

1. Попередні зауваження

59. Правові норми, застосовані до іноземних громадян, що за-
тримані відповідно до законодавства про іноземців, були описані 
у звіті КЗК про візит 2002 року (див. пункт 50 CPT/Inf (2004) 34). 
У цьому зв’язку, особлива увага повинна бути приділена статті 263 
Кодексу про адміністративні правопорушення, відповідно до якої 
міліція або прикордонна служба можуть затримати особу, підозрю-
вану в порушенні законодавства про іноземців на строк до 72 годин, 
з умовою, що прокурор буде письмово повідомлений «протягом 24 
годин з моменту затримки», або на строк до 10 днів зі схвалення 
прокурора (для осіб, що не мають документів, які ідентифікують 
особистість). КЗК бере до уваги, що українська влада внесла зміни 
до статті 32 Закону «Про правовий статус іноземців і осіб без гро-
мадянства», згідно з якими строк затримки може бути надалі збіль-
шений максимум до 6 місяців, а законність такої затримки розгля-
дається адміністративним судом[16].

Проте Комітет звертає увагу, що пункт 3 Типових положень про 
ізолятори тимчасового утримання для іноземців і осіб без грома-
дянства, які нелегально проживають в Україні, від 2003 р.[17] містить 
перелік виняткових випадків, коли строк затримки може перевищу-
вати шість місяців через хворобу, через адміністративний чинник 
(офіційне повідомлення про конкретну дату видачі паспорту або за-
собів, необхідних для повернення) або через «аналогічні чинники». 
КЗК хотів би одержати роз’яснення із приводу «аналогічних чинників», 
які можуть викликати продовження затримки іноземних громадян на 
строк більше шести місяців. Крім того, Комітет хоче знати, чи розгля-
дається судом законність такого продовження строку.
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60. Під час візиту 2005 року Прикордонна служба мала в розпо-
рядженні або контролювала три головні типи установ для утриман-
ня осіб, позбавлених волі: підрозділ прикордонної служби, де затри-
мані можуть утримуватися до трьох днів у приміщеннях, спеціально 
пристосованих для цих цілей; ізолятори тимчасового утримання, 
де затримані можуть перебувати до 10 днів[18] і центри тимчасового 
утримання, де затримані можуть перебувати в ув’язненні протягом 
6 місяців (у зв’язку із цим див. пункт 61 нижче)[19]. Делегація відві-
дала Ужгородський підрозділ прикордонної служби № 9, ізолятори 
тимчасового утримання у Львові, Мостиській, Чопі та Мукачевому, 
а також Центр тимчасового утримання для чоловіків у Павшино 
(біля Мукачева).

61. Ситуація із затриманими іноземцями в 2005 році була не 
зовсім зрозумілою. У вересні 2005 Рада Міністрів вирішила[20] дору-
чити Міністерству внутрішніх справ будівництво та реорганізацію 
центрів тимчасового утримання (таких як у Павшино). Але виявило-
ся, що Міністерство внутрішніх справ буде займатися тільки новими 
центрами, але не центрами подібними до Павшинського, у той час 
як Прикордонна служба вже не вважала себе відповідальною за цей 
центр[21]. Такий стан справ призвів до ситуації, нестерпної для осіб, 
що утримуються в Павшинському центрі (див. пункти 70-73 нижче).

У своєму листі, датованому 23 січня 2006, українська влада під-
твердила, що вона виділила фонди на створення таких центрів і 
зазначила, що поки імміграційні ув’язнені утримуватимуться в ізо-
ляторах тимчасового утримання Прикордонної служби та центрах 
для бродяг Міністерства внутрішніх справ. КПП підкреслює, що 
такі установи не придатні для затримки на строк, який може дося-
гати шести місяців. Тому КЗК рекомендує приділити особливу увагу 
створенню центрів, спеціально призначених для утримання осіб, за-
триманих відповідно до законодавства про іноземців, укомплектованих 
кваліфікованим персоналом, з матеріальними умовами й режимом, що 
відповідають їхньому статусу й тривалості ув’язнення. Дані вимоги від-
повідають стандартам, викладеним КЗК в 7-му Загальному звіті (див. 
документ CPT/Inf/E (2002) 1, доступний українською мовою).

2. Жорстоке поводження

62. Під час візиту 2005 року делегація одержала чимало скарг на 
фізичне жорстоке поводження (найчастіше побиття) під час затрим-
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ки співробітниками прикордонної служби або під час утримання 
в підрозділах прикордонної служби. Деякі ув’язнені скаржилися на 
побої, побиття ногами й кийками під час перебування в ізоляторі 
тимчасового утримання міста Чоп, коли вони відмовлялися викону-
вати різні будівельні та збиральні роботи. Вони також скаржилися 
на часті образи з боку персоналу.

У Павшинському центрі тимчасового утримання для чоловіків 
подібні скарги надходили аж до липня 2005. Проте делегації повідо-
мили, що персонал був змінений, і затримані підтвердили, що з тих 
пір стан покращився.

63. Хоча заміна персоналу може бути одноразовим рішенням 
проблеми, як описано вище, варто звернути увагу на довгострокові 
заходи для викорінювання жорстокого поводження з боку співробіт-
ників прикордонної служби. КЗК рекомендує, аби співробітники при-
кордонної служби регулярно одержували нагадування, про те що:

– жорстоке поводження з особами, позбавленими волі, і словесні 
образи неприпустимі і тягнуть суворе покарання;

– сила, що перевищує необхідну, не повинна застосовуватися при 
затримці, і ніяке побиття затриманих не може бути виправданим 
після їхнього поміщення під варту.

3. Умови утримання

а. Установи Прикордонної служби, спеціально призначені для 
утримання під вартою, і ізолятори тимчасового утримання

64. Наказ № 494 Прикордонної служби від 30 червня 2004 
докладно описує умови, при яких особи утримуються в місцях 
ув’язнення прикордонної служби; зокрема, Наказ передбачає, що ус-
танови, спеціально призначені для утримання під вартою, повинні 
бути розташовані в підрозділах прикордонної служби. Матеріаль-
ні умови в 8-метровій камері підрозділу прикордонної служби № 9 
могли б вважатися прийнятними, якби системи опалення та вен-
тиляції були вдосконалені. Проте делегація одержала від персоналу 
інформацію, що ув’язнені утримуються в загальному приміщенні, а 
камера використовується для утримання збуджених або схильних до 
насильства затриманих. У той же час, багато опитаних ув’язнених 
скаржилися, що протягом декількох днів вони перебували в необ-
ладнаному приміщенні (наприклад, у пральні) або кабінеті, без мат-
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раців і їжі. Варто зазначити, що ці скарги стосувалися не тільки 
підрозділу прикордонної служби № 9, але також і інших підрозділів 
у цьому регіоні.

65. КЗК вітає відбудовні роботи, проведені в ізоляторі тимча-
сового утримання підрозділу прикордонної служби № 2142 у Му-
качевому, що був вперше відвіданий у 2002 році. Серйозні заходи 
були прийняті для зменшення переповненості камер, поліпшення 
освітлення та вентиляції. Також було встановлено нове санітарне об-
ладнання. Крім того, установу було обладнано зовнішнім двориком 
для прогулянок, який прилягає до відділення для утримання під 
вартою.

Кількість ліжок як і раніше занадто велика для камер такого 
розміру (наприклад, 4 ліжка в камері площею менше 8 м2).

66. В ізоляторах тимчасового утримання підрозділів прикор-
донної служби у Львові, Чопі та Мостиській умови набагато менш 
сприятливі. Максимальний рівень заповнення тут також великий 
(12 ліжок у камері площею 18 мІ у Львові й 17 ліжок у камері пло-
щею 28 мІ у Чопі). Крім того, хоча ізолятор тимчасового утримання 
в Мостиській було оновлено, доступ до природного освітлення та 
вентиляції, як і раніше, недостатній. Те ж стосується й Львова, де, 
до того ж, делегація виявила дуже маленьку камеру (камера № 4 
площею близько 4 м2, обладнана двома ліжками), що не має доступу 
до природного освітлення. Далі, у Львові доступ до туалету був обме-
жений п’ятьма хвилинами після кожного прийому їжі. Проте, у Чопі 
та Львові розпочате будівництво двох нових ізоляторів тимчасового 
утримання.

Предмети особистої гігієни видавалися тільки у Чопському ізо-
ляторі як частина гуманітарної допомоги. Було отримано чимало 
скарг на якість і кількість одержуваної їжі (виключення становить 
тільки Чоп).

67. У всіх відвіданих ізоляторах тимчасового утримання ув’язнені 
проводили більшу частину дня – якщо не весь день – замкненими 
в камерах у стані повної бездіяльності. Їм навіть нема чого було 
читати. Більше того, ніхто з ув’язнених у Львівському ізоляторі не 
мав можливості прогулянок. У Чопі, через відсутність зони безпеки, 
ув’язнені під час прогулянок були сковані попарно наручниками. 
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Така практика неприйнятна – необхідно знайти інші засоби забез-
печення безпеки.

68. З іншого боку, охорона здоров’я була, в основному, прий-
нятною – при надходженні затримані обстежувалися фельдшером. 
Проте особисті медичні карти найчастіше залишаються в ізоляторі 
та не відправляються з ув’язненими при переводі до інших пенітен-
ціарних установ.

69. У світлі вищесказаного, КЗК рекомендує:
– всі підрозділи прикордонної служби, де утримуються іноземні 

громадяни, повинні бути обладнані спеціальними кімнатами/ка-
мерами для утримання, відповідно до правил;

– система опалення та вентиляції повинна бути вдосконалена в 
камері Ужгородського підрозділу прикордонної служби № 9;

– максимальний рівень заповнення камер у всіх відвіданих ізо-
ляторах тимчасового утримання прикордонної служби повинен 
бути зменшений як мінімум до 4 м2 житлового простору на одну 
людину;

– будівництво нових будинків ізоляторів тимчасового утримання в 
Чопі й Львові повинне бути невідкладно завершено;

– камера № 4 Львівського ізолятору повинна бути негайно вилуче-
на із вживання як приміщення для ув’язнення;

– має бути поліпшений доступ до внутрішньокамерного освітлення 
та вентиляції в ізоляторі тимчасового ув’язнення в Мостиській;

– має бути забезпечений безперешкодний доступ до туалету у 
Львівському ізоляторі тимчасового ув’язнення;

– ув’язнені у Львівському та Мостиському ізоляторах повинні бути 
забезпечені основними предметами особистої гігієни (тобто ми-
лом, рушниками, гігієнічними приналежностями для щомісяч-
них жіночих потреб тощо.);

– кількість і якість їжі, що надається ув’язненим у Львівському та 
Мостиському ізоляторах, необхідно переглянути;

– ув’язненим ізоляторів у Львові й Чопі повинна бути надана годин-
на прогулянка, а практика заковування в наручники ув’язнених 
під час прогулянок у Чопському ізоляторі – негайно припинена;

– варто вжити заходів для надання ув’язненим можливості ак-
тивного проводження часу (наприклад, матеріали для читання, 
радіо, телевізор);
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– треба розпочати заходи для того, щоб медичні карти переси-
лалися разом з ув’язненими при їхньому переводі з ізоляторів 
тимчасового утримання до інших установ.

б. Павшинський центр попереднього ув’язнення для чоловіків

70. КЗК вперше відвідав центр попереднього ув’язнення для чо-
ловіків у Павшино в 2002 році. Факти, виявлені того разу, змусили 
делегацію сформулювати поточні спостереження у відповідності до 
статті 8, п. 5 Конвенції.

Під час візиту 2005 року спостерігалося деяке поліпшення в об-
ласті матеріальних умов (оновлення спальних приміщень, централі-
зована система опалення та зовнішніх туалетів). Проте ці вдоскона-
лення зводяться нанівець рядом негативних факторів. Центр набагато 
більш переповнений, ніж у 2002 році – 393 осіб при офіційній нормі 
250. У результаті багато ув’язнених сплять на матрацах на підлозі, у 
той час як інші ділять одне ліжко на двох. Щоб не бути голослів-
ними, скажімо, що, наприклад, у кімнаті площею 16 м2, обладнаної 
14 ліжками, перебував 21 чоловік). Незважаючи на гуманітарну до-
помогу, забезпечення ув’язнених одягом і взуттям було недостатнім, 
особливо з урахуванням наближення зими. Іноземні громадяни, 
що утримуються в центрі, були змушені користуватися цебрами або 
навіть пластиковими пакетами для відправлення природних потреб 
між 8 вечора й 8 ранку. Ув’язнені скаржилися, що тільки деякі з них 
мають доступ до єдиної душової в установі, яка, під час візиту, була 
на ремонті. Так само як і в 2002 р., їжа готувалася та подавалася поза 
камерами у невідповідних умовах.

Ув’язнені як і раніше відчувають нестачу активності, єдине по-
зитивне зрушення – відчинені двері протягом дня.

71. Делегація КЗК не впевнена, чи забезпечена регулярна при-
сутність фельдшера в даній установі. Надання медичної допомоги 
було проблематичним з багатьох точок зору: відсутність систематич-
ного медичного огляду при надходженні, незадовільне діагносту-
вання інфекційних захворювань і серйозний брак епідеміологічного 
контролю. Наприклад, один з ув’язнених мав яскраво виражену жов-
тяничну пігментацію шкіри, що повинно було викликати підозру 
про вірусний гепатит, але ніякої особливої уваги цьому випадку не 
було приділено.
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72. Коротше кажучи, Павшинський центр попереднього ув’яз-
нення для чоловіків не відповідає основним потребам осіб, що ут-
римуються в даній установі. Серйозні недоліки, що стосуються умов 
утримання та охорони здоров’я, а також ресурсів[22], необхідних для 
функціонування центру, призводять до ситуації, коли умови утри-
мання ув’язнених можуть розглядатися як нелюдське і принизливе 
поводження. В зв’язку з цим варто згадати, що гуманітарна допомога 
не звільняє державу від її відповідальності перед ув’язненими.

В результаті, делегація КЗК вдруге послалася на статтю 8, пункт 5 
Конвенції, вимагаючи, щоб використання Павшинського центру по-
переднього ув’язнення для чоловіків було припинено, і щоб були 
невідкладно побудовані та введені в експлуатацію нові установи, що 
відповідають потребам осіб, що утримуються там (див. пункт 9 ви-
ще). Проте українська влада не надала інформації щодо конкретних 
заходів, вжитих у зв’язку з даним поточним спостереженням.

73. Комітет не має наміру втручатися в діалог про причини, за 
якими Міністерство внутрішніх справ і Прикордонна служба пере-
кладають один на одного відповідальність за цей центр (див. пункт 
61 вище) і чому ситуація зайшла в глухий кут. Комітет хоче ще раз 
підкреслити, що держава зобов’язана забезпечити гідні умови утри-
мання осіб, позбавлених волі. Далі, держава повинна вживати ро-
зумних заходів для захисту таких осіб від нелюдського й принизли-
вого поводження. У зв’язку із цим, КЗК хоче одержати, протягом од-
ного місяця, докладну інформацію щодо заходів, вжитих українськими 
офіційними особами у відповідь на дане безпосереднє спостереження 
делегації.

в. Інші питання

74. Що стосується контактів із зовнішнім світом, правила[23] доз-
воляють іноземним громадянам, що утримуються в установах При-
кордонної служби, писати та одержувати листи, мати доступ до теле-
фону (залежно від обладнання, наявного в установах) і мати зустрічі 
з родичами та представниками відповідних організацій, таких як 
Комісія ООН у справах біженців. Проте, під час візиту 2005 року, 
такі контакти практично були відсутні в установах Прикордонної 
служби. Ув’язнені, що утримуються в Павшинському центрі, були в 
кращому положенні та мали доступ до телефону – вони мали у своє-
му розпорядженні обмежену кількість телефонних карт, отриманих 
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з гуманітарною допомогою. КЗК закликає українську владу докласти 
зусиль для забезпечення осіб, ув’язнених відповідно до законодавства 
про іноземців, можливістю контактів із зовнішнім світом, особливо що-
до доступу до телефону.

75. Що стосується дисципліни, ув’язнені в Павшинському цен-
трі, стверджували, що при відмові виконувати накази персоналу, їх 
замикали в кімнаті, розташованій у цокольному поверсі адміністра-
тивного будинку, терміном – тиждень без можливості відпочинку, 
зовнішніх прогулянок і доступу до туалету (їм доводилося викорис-
товувати цебра). Їжа доставлялася іншими ув’язненими через вікно. 
Природно, таке поводження неприпустиме.

Крім того, не існує писаних правил щодо дисципліни, так са-
мо, як і дисциплінарних реєстраційних записів. Хоча ця проблема 
була визнана главою Прикордонної служби під час візиту в устано-
ви, КЗК змушений підкреслити, що в інтересах як ув’язнених, так і 
персоналу було би офіційне прийняття дисциплінарних правил і їх-
нє практичне застосування – будь-які незрозумілості тягнуть ризик 
неофіційного й неконтрольованого розвитку ситуації.

У зв’язку з цим КЗК рекомендує:
– розробити офіційні дисциплінарні правила для центрів, призна-

чених для утримання іноземних громадян, затриманих відповід-
но до законодавства про іноземців. Ці правила повинні забезпе-
чувати право ув’язнених бути заслуханими щодо предмету пору-
шення, у здійсненні якого вони обвинувачуються, і скаржитися 
до вищих органів на будь-які застосовані санкції;

– у випадку використання ізоляції як дисциплінарного покарання, 
ув’язнені повинні мати можливість відпочинку та безперешкод-
ного доступу до туалету, а також як мінімум одногодинну прогу-
лянку щодня та доступ до матеріалів для читання.

76. Деякі позитивні зміни спостерігалися під час візиту 2005 ро-
ку в області ведення реєстраційних записів, зокрема, були введені 
особисті справи ув’язнених. Проте записи в установах Прикордонної 
служби були не завжди повними та акуратними, а у Павшинському 
центрі іноді навіть не зазначалися відповідні рішення про позбав-
лення волі. У прикордонному підрозділі № 9 делегація виявила кіль-
кох ув’язнених, чиє затримання не було зареєстроване. КЗК вірить, 
що українські посадові особи забезпечать повне й акуратне ведення 
особистих справ.
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4. Гарантії для осіб, затриманих відповідно 
до законодавства про іноземців

а. Гарантії під час затримки

77. Так само, як і інші категорії осіб, позбавлених волі, ув’язнені, 
що утримуються відповідно до законодавства про іноземців, повин-
ні користуватися певними фундаментальними правами із самого по-
чатку ув’язнення, а саме права повідомити обраним ними особам 
про затримання, правом на доступ до адвоката та на медичну до-
помогу. Також необхідно, щоб іноземні громадяни, затримані спів-
робітниками правоохоронних органів, були проінформовані про свої 
права, включаючи вищезгадані, доступною їм мовою. При необхід-
ності, повинні бути надані послуги перекладача.

У той же час, дані, отримані під час візиту 2005 року, не виявили 
жодних поліпшень у царині втілення в життя згаданих гарантій.

78. Хоча правила передбачають право ув’язненого повідомити 
родичів або третю сторону про своє позбавлення волі[24], тільки деякі 
змогли це зробити на практиці.

79. Під час візиту 2005 року делегація одержала запевнення ук-
раїнської влади, що особи, які утримуються під вартою відповідно 
до законодавства про іноземців, були забезпечені послугами адво-
катів і юрисконсультів у суворій відповідності до законодавства, і 
жодних скарг із цього приводу не надходило з 2003 року. Проте, 
дані, отримані делегацією, свідчать, що доступ до адвоката у біль-
шості випадків в момент затримання був заборонений, так само як і 
на багатьох, якщо не всіх, стадіях ув’язнення.

80. Що стосується інформації про права та процедуру, що засто-
сована до затриманих, ситуація не відрізняється від тієї, що ми спос-
терігали в 2002 році. Така інформація рідко надавалася затриманим 
у момент позбавлення волі, навіть в усній формі, а коли письмова 
інформація надавалася, вона не містила посилань на виправлений 
Закон про біженців (див. пункт 82 нижче).

Крім того, далеко не всі ув’язнені мали доступ до послуг пере-
кладача у разі потреби. У випадках, коли переклад був доступний, 
затримані скаржилися, що надана інформація є незрозумілою.
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81. У світлі вищесказаного, КЗК змушений повторити всі свої ре-
комендації, наведені в пункті 73 звіту про візит 2002 року, а саме: 
гарантувати всім особам, що утримуються в ув’язненні відповідно до 
законодавства про іноземців (незалежно від місця їхнього утримання):

– діюче з моменту затримання (тобто з моменту, коли особа була 
змушена залишитися в установі внутрішніх справ) право пові-
домити про затримання родичів або третю сторону за своїм ви-
бором;

– право на доступ до адвоката, що діє з моменту затримання та на 
всіх стадіях справи;

– право, при необхідності, на допомогу кваліфікованого перекла-
дача;

– право одержати інформацію про свій стан, права й процедуру, 
застосовану до них. У цьому контексті друкований документ 
мовами, що якнайбільше вживаються особами, затриманими 
відповідно до законодавства про іноземців, повинен надаватися 
ув’язненим з моменту позбавлення волі.

б. Небезпека жорстокого поводження після висилки

82. КЗК схвалює внесення в 2005 році змін до Закону про бі-
женців, відповідно до яких тепер не існує часового обмеження для 
подачі заяви щодо надання притулку. Також закон тепер вимагає 
розгляду такої заяви чиновником міграційної служби протягом 15 
днів після дня реєстрації[25].Рішення, прийняті чиновником мігра-
ційної служби, можуть бути оскаржені в суді[26].

Проте, були виявлені практичні проблеми на ранніх стадіях цієї 
процедури. Чимало ув’язнених, з якими члени делегації спілкували-
ся під час візиту 2005 року, заявляли, що їм не вдалося подати заяву, 
головним чином через те, що їм надавали невірну інформацію. КЗК 
рекомендує надати співробітникам прикордонної служби та органів 
внутрішніх справ чіткі й точні інструкції для того, щоб гарантувати 
всім затриманим, бажаючим подати заяву про надання притулку, мож-
ливість ефективно скористатися новим законодавством.

83. Відповідно до діючих правил, для ідентифікації іноземних 
громадян і організації їхньої швидкої депортації до країни поход-
ження, співробітники Прикордонної служби повинні зв’язатися з 
організаціями, що представляють країну походження, або консуль-
ствами не пізніше, ніж «через 12 годин після затримання», крім ви-
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падків, коли затриманий просить про надання притулку, в усній 
або письмовій формі[27].З погляду КЗК, цей строк вкрай недостатній 
для з’ясування того, чи не буде затримана особа вислана до країни, 
де він/вона піддасться реальній небезпеці катувань або жорстокого 
поводження. Тому Комітет рекомендує українській владі внести зміни 
до правил для суттєвого збільшення часу, протягом якого необхідно 
зв’язатися з консулатом або відповідними організаціями.

Комітет також бажає одержати інформацію про практичні заходи, 
вжиті відповідно до Директив 12 (2) і (4) Комітету Міністрів Ради Єв-
ропи від 4 травня 2005[28]щодо примусової висилки.

Далі, КЗК хотів би одержати інформацію про існуючі, а також 
такі, що перебувають на стадії проекту, двосторонні угоди, що доз-
воляють українській владі терміново депортувати осіб, що порушили 
державний кордон, до третіх країн, що вважаються безпечними.

C. пенітенціАрні устАнови служБи ДержАвної Безпеки	
тА віДДілення лікАрень, що охороняються

1. Пенітенціарні установи 
Служби Безпеки України (СБУ)

84. КЗК одержав інформацію, що, відповідно до Указу Прези-
дента № 344 від 21 квітня 2003 р., всі слідчі ізолятори (СІЗО), що 
перебувають у відомстві СБУ, були вилучені з експлуатації.

Під час візиту в Україну в 2005 році делегація з’ясувала, що 
слідчий ізолятор Служби безпеки України ( колишній СІЗО СБУ) 
використовувався для утримання затриманих протягом строку, що 
не перевищує 72 години. Умови утримання були, загалом, задовіль-
ними, аналогічно ситуації, описаної у звіті КЗК про візит в Україну 
в 1998 році (див. пункти 177-180 CPT/Inf (2002) 19). КЗК просить 
надати детальну інформацію від української влади про правовий статус 
цієї установи.

85. Дослідження особових справ в Ужгородському центрі прийо-
му та розподілу бродяг показало, що деякі затримані проводили ніч 
у Головному управлінні СБУ в Ужгороді. За словами затриманих, їх 
тримали в порожній кімнаті, без матраців, ковдр і їжі. КЗК хотів би 
одержати коментарі українських офіційних осіб із цього приводу.
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86. КЗК змушений підкреслити, що рекомендації, надані в Розділі 
II.A.3 (основні гарантії від жорстокого поводження) повинні застосо-
вуватися рівною мірою до осіб, позбавленим волі Службою державної 
безпеки.

2. Відділення Київської міської лікарні швидкої 
допомоги, що знаходиться під вартою

87. Вперше КЗК відвідав відділення Київської міської лікарні 
швидкої допомоги, що знаходиться під вартою, в 1998 році. В 2005 
це відділення складалося з однієї палати на три ліжка (для жінок-
ув’язнених) і однієї палати на шість ліжок (для чоловіків).

88. Делегація встановила, що пацієнти регулярно прив’язувались 
до ліжок металевим ланцюгом, закріпленим на зап’ясті. Опитані па-
цієнти скаржилися, що багато обстежень і процедури здійснювались 
в той час, коли вони були прив’язані. Такий неприйнятний стан 
справ уже описувався в пункті 245 звіту про візит 1998 року[29]. КЗК 
закликає українську владу припинити дану практику приковування 
ув’язнених до лікарняних ліжок з метою безпеки в Київській лікарні 
швидкої допомоги.

89. Співробітники органів внутрішніх справ завжди присутні 
під час медичних процедур. КЗК нагадує ще раз, що медичні обсте-
ження повинні проводитися поза зоною чутності та видимості спів-
робітників органів внутрішніх справ (крім випадків, коли медичний 
персонал просить про зворотне), і рекомендує вжити відповідних за-
ходів у відділенні Київської лікарні швидкої допомоги, що знаходиться 
під вартою.

90. Під час візиту 2005 року делегація КЗК також відзначила, що 
співробітники органів внутрішніх справ носили, на очах у пацієнтів, 
кийки, вогнепальну зброю та газові балончики. Комітет вважає, що 
відкрите носіння зброї та інших подібних засобів при роботі в пря-
мому контакті з особами, що перебувають в інших місцях позбав-
лення волі (наприклад, в’язницях) наражає на потенційну небезпеку 
і ув’язнених, і персонал, а також явно не сприяє розвитку позитив-
них відносин між ув’язненими й персоналом; варто підкреслити, 
що таке поводження є навіть більш неприйнятним у відділеннях 
лікарень, що знаходяться під вартою. В ідеалі, персонал взагалі не 
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повинен носити зброю. У випадку ж необхідності, кийки та газові 
балончики не повинні перебувати в полі зору. Вогнепальну зброю 
варто залишати в безпечному місці при вході до лікарні. КЗК ре-
комендує українським посадовим особам вжити необхідних заходів у 
світлі висловлених зауважень.

Д. устАнови, піДвіДомчі ДержАвному ДепАртАменту	
виконАння покАрАнь

1. Попередні зауваження

91. Делегація КЗК відвідала три пенітенціарні установи: Хер-
сонську колонію № 61 для ув’язнених, хворих на туберкульоз, Бож-
ківську жіночу колонію № 65 (Полтавська область) і Темнівську 
чоловічу колонію № 100 (Харківська область). Крім того, делегація 
відвідала Харківську колонію № 54 для перевірки поводження з 
жінками, засудженими до довічного ув’язнення.

92. Відповідно до інформації, наданої українськими офіційними 
особами, тенденція до зменшення переповненості установ, що пере-
бувають у відомстві Департаменту виконання покарань, зберігається. 
В 2005 в установах Департаменту було 170.098 місць при кількості 
ув’язнених 178.057[30] на 1 жовтня 2005 р. (197.222 в 2002 р.). Якщо 
говорити докладніше, ситуація покращилася у СІЗО, де утримують-
ся 34.420 ув’язнених на 36.900 місць, але залишається не втішною в 
колоніях – 143.198 ув’язнених на 133.198 місць.

93. Проте, незважаючи на вищезгадані цифри, не слід недооці-
нювати труднощі. Сьогодні, через сім років після першого візиту 
Комітету в Україну, як і раніше існує неприйнятна норма в 2,5 м2  
житлового простору на одного ув’язненого; з деякими виключення-
ми[31], Кримінально-виконавчий кодекс, що вступив у силу в січні 
2004, як і раніше передбачає недостатню норму житлового просто-
ру – 3 м2 на одного ув’язненого в колонії.

Дійсно, потрібно ще багато чого зробити задля зменшення пере-
повненості пенітенціарних установ – це необхідно для того, щоб зу-
силля українського уряду з поліпшення умов утримання ув’язнених 
були плідними. Зменшення числа ув’язнених у в’язницях є, значною 
мірою, результатом амністій[32], а не результатом застосування аль-
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тернативних видів покарання, умовного ув’язнення або дострокового 
звільнення, введених в 2001 (див. пункт 82 звіту про візит 2002 р.).

94. Українська влада висловила намір докласти всіх зусиль для 
вирішення проблеми переповненості в’язниць. Зокрема, проект за-
кону про внесення змін до Кримінального кодексу був підготовле-
ний у 2005 році. Мета цього проекту – введення більш диференцій-
ованого підходу до ув’язнення та більш широкого спектру заходів, 
не пов’язаних з ув’язненням, а також заміна певних видів покарань, 
пов’язаних з позбавленням волі, альтернативними заходами.

КЗК сподівається, що велике значення буде надаватися прийнят-
тю цього законопроекту. У зв’язку з цим, Комітет знову підкреслює 
важливість вироблення чіткої стратегії, що стосується ув’язнення та 
звільнення з місць ув’язнення, для того, щоб тюремне ув’язнення 
дійсно стало надзвичайним заходом. Особливу увагу варто приді-
лити не пов’язаним з ув’язненням заходам, що допускають судовий 
нагляд перед винесенням вироку, а також заходам для прискорення 
звільнення ув’язнених, з урахуванням, серед іншого, особливостей 
особистості ув’язненого та природи вироку.

КЗК рекомендує українській владі активізувати зусилля для 
розробки та практичного застосування послідовної стратегії бороть-
би з переповненістю пенітенціарних установ, заснованої на принци-
пах, викладених у Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи R 
(80) 11 відносно досудового ув’язнення, R (99) 22 щодо переповненості 
в’язниць і росту числа ув’язнених, і R (2003) 22 щодо умовного звіль-
нення. В останній рекомендації Комітет Міністрів особливо під-
креслює, що «фінансові витрати на утримання ув’язнених є тягарем 
для суспільства», що «відповідно до досліджень, ув’язнення часто 
має негативний ефект і не сприяє реабілітації правопорушників» і 
що «умовне звільнення є одним з найдійовіших і конструктивних 
методів запобігання повторних правопорушень і сприяє адаптації 
ув’язнених у суспільстві».

КЗК також рекомендує українським посадовим особам перегля-
нути, якомога швидше, передбачені законодавством норми житлового 
простору для ув’язнених і збільшити їх як мінімум до 4 м2 у всіх ус-
тановах, підвідомчих Департаменту виконання покарань (включаючи 
СІЗО).

95. Що стосується умов ув’язнення в пенітенціарних установах, 
візит 2005 року виявив позитивні зрушення в результаті введення в 
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силу Кримінально-виконавчого кодексу та, значною мірою, дина-
мічного, автономного підходу Департаменту виконання покарань до 
реформування тюремної системи. КЗК рекомендує українській владі 
докладати активних зусиль для поліпшення умов утримання ув’язнених 
і гуманізації пенітенціарної системи.

У зв’язку із цим, КЗК підкреслює, що вдосконалення та гарні 
матеріальні умови, що спостерігалися у відвіданих колоніях, були, 
головним чином, результатом продуктивної праці та додаткової ро-
боти ув’язнених, а також підтримки їхніх родичів. Більше того, у 
колонії № 61 ув’язнених схиляли до «добровільних пожертв» на від-
новлення приміщень в обмін на додаткові переваги/привілеї (напри-
клад, допомога в одержанні умовно-дострокового звільнення).

Хоча можливо допустити, що під час економічної кризи, такої, 
яку зараз переживає Україна, чиновники вдаються до будь-яких 
можливих засобів (включаючи пожертви ув’язнених і/або їхніх ро-
дичів) для поліпшення матеріальних умов у пенітенціарних устано-
вах, такий підхід все одно повинен залишатися виключенням. Біль-
ше того, абсолютно неприпустимо вимагати фінансові пожертви від 
ув’язнених в обмін на обіцянки надати переваги або привілеї. КЗК 
хотів би одержати коментарі української влади із приводу вищевикла-
дених зауважень.

96. Під час візиту 2005 року національні представники Департа-
менту виконання покарань зазначили гостру потребу в спеціальному 
центрі для навчання тюремного персоналу. КЗК закликає українсь-
кий уряд приділити належну увагу необхідності спеціального навчання 
персоналу Департаменту виконання покарань.

2. Катування та інші форми жорстокого поводження

97. За винятком однієї установи, делегація КЗК не чула ні про 
будь – які недавні скарги на навмисне жорстоке поводження з боку 
персоналу відвіданих колоній.

У харківській колонії № 54 усі жінки, засуджені до довічного 
ув’язнення, позитивно оцінюють відношення до них з боку персо-
налу відділення (дисциплінарне ізоляційне відділення ДІЗО/ПКТ). 
У херсонській колонії № 61 для хворих на туберкульоз, ув’язнені, 
з якими розмовляли члени делегації, підкреслювали значне поліп-
шення відношення з боку переважної більшості персоналу протягом 
останніх півтора років.
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98. Вищезгадане виключення стосується Темнівської чоловічої 
колонії № 100, де делегація одержала деяку кількість скарг на жор-
стокі побиття ув’язнених, коли їх переводили до дисциплінарного 
ізоляційного відділення (ДІЗО/ПКТ). Таке поводження мало місце 
в камері 01 і проходило за наступним сценарієм: руки ув’язненого 
сковуються наручниками за спиною, працівники в’язниці кладуть 
його обличчям долілиць на підлогу, стягують із його штани й б’ють 
по сідницях довгим дерев’яним кийком, звичайно супроводжуючи 
побиття словесними образами. В одному випадку ув’язнений також 
скаржився, що його били по ступнях, а фельдшер хлюпав холодною 
водою йому в обличчя; в іншому випадку, ув’язнений стверджував, 
що представники тюремного персоналу мочилися на його оголені 
сідниці, які кровоточили.

Деякі із цих інцидентів відбулися внаслідок руху протесту групи 
ув’язнених проти умов їхньої роботи.

99. При обстеженні медиком делегації через кілька тижнів , у де-
яких із цих ув’язнених були виявлені рани, що підтверджують скар-
ги, наприклад: в ув’язненого «А» – поперечний рубець, що гоїться, 
7 см довжиною і 2 см шириною на правій сідниці; в ув’язненого 
«Б» – садно 10 x 4 см, покрите темною кіркою, розташоване гори-
зонтально на правій сідниці; в ув’язненого «В» – рана, що гоїться, 
15 x 5 см на границі правої сідниці і стегна, а в центрі цієї ділян-
ки – темна кірка 3 x 4 см.

Після такого тривалого часу багато ушкоджень, заподіяних по-
биттями такого типу, повинні були б повністю загоїтися та не зали-
шити жодних слідів. Той факт, що рани були усе ще видимі, їхній 
розмір, втрата тканин і тривалість загоєння наводять на думку, що 
початкові ушкодження були серйозними, з розривом шкіри, крово-
течею, набряками і гематомами.

100. Крім того, як показують медичні звіти, складені службою 
охорони здоров’я за фактами використання «спецзасобів» співробіт-
никами відділення ДІЗО/ПКТ[33], застосування сили було зафіксо-
вано в десяти випадках між 19 серпня та 3 вересня (4 з них в один і 
той самий день – 28 серпня). У десяти обстежених ув’язнених були 
виявлені аналогічні ушкодження (гіперемія/гематоми різного роз-
міру на сідницях); проте, у деяких випадках виявилося, що розмір і 
серйозність ушкоджень були недооцінені. Більше того, медичні звіти 
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не згадували ніяких заяв ув’язнених, а також обставин, за яких дані 
ушкодження можна було набути.

Через наявність цих фактів, головний лікар служби охорони 
здоров’я та фельдшер не змогли надати правдоподібних пояснень що-
до практично ідентичних ушкоджень, які спостерігалися того дня.

101. При такому стані справ делегація КЗК попросила про про-
ведення ретельного та невідкладного розслідування скарг на жорс-
токе поводження у камері 01 відділення ДІЗО/ПКТ. Делегація також 
зажадала негайного припинення експлуатації цієї камери, оббитої 
чорною тканиною, звуконепроникної, без вікон і вентиляції, облад-
наної тільки стельовим джерелом штучного світла. Такій камері не 
місце у сучасній пенітенціарній установі.

102. У своєму листі від 23 січня 2006 року українські офіцій-
ні особи повідомили КЗК, що камера 01 перетворена на складське 
приміщення для речей ув’язнених, а камера у відділенні ДІЗО/ПКТ 
обладнана для утримання збуджених або схильних до насильства 
ув’язнених. КЗК хотів би одержати докладну інформацію про характе-
ристики цієї камери (розмір, природне та штучне освітлення, зручності 
тощо). КЗК також рекомендує українським посадовим особам перевіри-
ти, всі пенітенціарні установи, чи немає там камер, аналогічних камері 
01, виявленій в колонії № 100 і, у випадку наявності таких, вилучити 
їх з експлуатації.

103. Відповідь офіційних осіб щодо розслідування, запитаного 
делегацією, є неприйнятною – просто було заявлено, що розсліду-
вання дійшло висновку, що застосування «спецзасобів» відповідало 
українському законодавству та Європейським тюремним правилам.

Існують підстави сумніватися в методах ведення даного роз-
слідування, оскільки тільки звіти служби охорони здоров’я колонії 
№ 100 викликають, м’яко кажучи, занепокоєння. КЗК підкреслює, 
що посадовим особам варто надати правдоподібні пояснення при-
чин ушкоджень, отриманих ув’язненими, і що такі пояснення доте-
пер не були представлені. У зв’язку з цим КЗК рекомендує українській 
владі невідкладно провести незалежне, ретельне та всебічне розсліду-
вання десяти випадків, пов’язаних із застосуванням «спецзасобів» між 
12 травня та 3 вересня 2005 і описаних у медичних звітах, і надати 
Комітету, протягом трьох місяців, докладні висновки про результати 
розслідування та прийнятих мірах. Природно, це розслідування по-
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винне відповідати основним вимогам ефективності, викладеним у 
пункті 26 даного звіту.

Далі, КЗК рекомендує категорично та чітко нагадати адміністрації 
і всьому персоналу колонії № 100, що жорстоке поводження у будь-
якій формі неприйнятне і що будь-який співробітник, що здійснює або 
допускає жорстоке поводження, буде суворо покараний.

104. Як згадувалося вище, застосування сили проти ув’язнених 
є предметом спеціальної процедури, відповідно до якої співробіт-
ник інформує фельдшера, який викликає лікаря для проведення 
медичного огляду ув’язненого. Лікар фіксує результати обстеження в 
стандартній формі в медичній карті ув’язненого, а також у спеціаль-
ній реєстраційній книзі, що заповнюється медичним персоналом. 
Проте виявилося, що медичне обстеження таких ув’язнених прово-
дилося в присутності тюремного персоналу. Що стосується записів 
про результати обстеження, їх вкрай поверхневий характер вже зга-
дувався вище.

КЗК рекомендує, аби всі медичні обстеження проводилися поза 
зоною чутності та видимості немедичного персоналу установи внутріш-
ніх справ (крім випадків, коли лікар просить про зворотне). Записи в 
медичній картці про результати обстеження повинні відповідати реко-
мендаціям, наведеним у пункті 28, а копія медичного висновку має бути 
доступною ув’язненому. Такий підхід повинен використовуватися у всіх 
пенітенціарних установах України.

105. Вищезгадані аргументи підкреслюють важливий внесок, 
який може внести тюремний медичний персонал у запобігання 
жорстокого поводження. Рекомендації із удосконалення процедури, 
відповідно до якої має діяти медичний персонал при застосуванні 
фізичної сили проти ув’язнених, наведені в попередньому пункті. 
Безумовно, ці рекомендації застосовні до всіх випадків використан-
ня сили, незалежно від їхньої природи (жорстоке поводження, на-
сильство серед ув’язнених тощо). Крім того, у таких випадках важ-
ливо те, що медична служба інформує, у передбаченому порядку, 
адміністрацію установи, або, якщо необхідно, зовнішні органи (нап-
риклад, прокуратуру) про випадки нанесення ушкоджень внаслідок 
жорстокого поводження, незалежно від того, чи стосуються скарги 
дій тюремного персоналу або насильства в середовищі ув’язнених, 
для проведення розслідування та вживання превентивних заходів 
(зокрема, з метою захисту жертв). Цієї процедури також потрібно 
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дотримуватись, коли описувані обставини, за яких було отримане 
ушкодження, не збігаються з викладеними раніше[34]. Варто мати на 
увазі, що часто жертви насильства, через страх або сором, не бажа-
ють надавати офіційні скарги.

КЗК рекомендує вжити необхідних заходів для того, щоб тюремні 
медичні служби в Україні дотримувалися описаної вище лінії поведінки 
щодо жорстокого поводження з ув’язненими, незалежно від природи 
насильства.

3. Особи, засуджені до довічного ув’язнення

106. Із часу першого візиту в Україну КЗК пильно стежив за 
поводженням з особами, що відбувають довічне ув’язнення. В 2005 
делегація КЗК провела детальне дослідження стану жінок (у хар-
ківській колонії № 54) і чоловіків (у Темнівській колонії № 100), що 
потрапляють до цієї категорії.

107. Під час візиту, у харківській колонії № 54, установі з міні-
мальною ізоляцією ув’язнених, утримувалися одинадцять жінок, за-
суджених до довічного ув’язнення. 11 жовтня 2005 семеро з них були 
переведені із чернігівської колонії № 44 до колонії № 54. Адмініст-
рації колонії № 54 було доручено обладнати колонію для утримання 
цієї категорії ув’язнених на підставі інструкцій Департаменту ви-
конання покарань. Зокрема, колонія одержала завдання побудува-
ти спеціальне відділення для утримання таких ув’язнених. Під час 
відвідування адміністрація колонії, як і раніше, очікувала спеціаль-
них інструкцій для визначення практичного режиму утримання цих 
жінок і продовження будівництва згаданого відділення (див. пункт 
110 нижче).

КЗК хотів би одержати копію інструкцій Департаменту виконання 
покарань щодо нового режиму утримання жінок, засуджених до довіч-
ного ув’язнення.

108. Тим часом, одинадцять жінок були розміщені в оновленій 
частині дисциплінарного ізоляційного відділення (ДІЗО/ПКТ). 
Житловий простір на одного ув’язненого (6 осіб у камері площею 
близько 30 м2 і 1-2 особи у камерах площею 10-15 м2 або більше) не 
потребує коментарів, всі камери відповідно обладнані, хоча туалети 
ізольовані лише частково. Штучне освітлення задовільне, але світло 
залишається включеним, хоча й приглушеним, у нічний час. Доступ 
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до природного світла нормальний в одних камерах, але недостатній 
в інших.

Щодо проекту нового відділення, КЗК не рекомендує ніяких 
удосконалень даних камер, крім перегляду практики освітлення камер 
вночі. Світло вночі варто включати тільки за потребою.

КЗК також сподівається, що після того, як жінки будуть переве-
дені до нового приміщення, і камери використовуватимуться так, як 
раніше, будуть вжиті всі необхідні заходи для ліквідації вищезгаданих 
недоліків, пов’язаних з незадовільною ізольованістю туалетів і досту-
пом до природного світла.

109. Що стосується тимчасового режиму ув’язнених, швальні 
були обладнані в окремій камері для позмінної роботи, також деякі 
жінки працюють у своїх камерах (клеять коробки). У них є матеріа-
ли для читання, а в деяких навіть телевізор. Усім їм дозволена що-
денна годинна прогулянка.

110. Делегація КЗК дуже зацікавилася будівництвом нового від-
ділення місткістю 20 ув’язнених. Відділення, що буде займати три 
поверхи в окремому будинку, працюватиме у відкритому режимі, за 
яким ув’язнені матимуть можливість вільно пересуватися по відді-
ленню протягом дня. КЗК підтримує цю ідею.

У світлі планів, наданих на розгляд делегації, КЗК повторює 
коментарі щодо умов утримання в установі, а саме:

– камери площею 9,5-9,7 м2 повинні бути одномісними;
– варто виділити більше місця для майстерень (планується ор-

ганізувати тільки одну майстерню площею 17 м2), і достатній 
простір для соціо-освітньої діяльності;

– розміри трьох зон для прогулянок повинні бути збільшені (їх-
ня планована площа – від 10 до 16,6 м2);

– камери для утримання в карантині (4,7-5,3 м2, для знаходжен-
ня до 10 днів), а також дисциплінарна (5,7 м2) повинні бути 
збільшені;

– всі внутрікамерні туалети повинні бути повністю ізольовані;
– варто врахувати думку медичного персоналу щодо розташу-

вання місця для медичних консультацій.
КЗК рекомендує докласти необхідних зусиль для того, щоб від-

ділення для жінок, засуджених до довічного ув’язнення, у харківсь-
кій колонії № 54, було обладнано невідкладно та з урахуванням ви-
щевикладених рекомендацій.
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111. На додаток, КЗК рекомендує, щоб всі можливі аспекти режи-
му середнього ступеню ізоляції ув’язнених були поступово впроваджені 
у відділенні ДІЗО/пКТ, з метою забезпечення найбільш гармонічного 
переходу ув’язнених від суворого режиму до середнього. Одним з ме-
тодів може бути введення часу для групового відпочинку та освітньої 
діяльності, завдяки чому ув’язнені зможуть перебувати поза камера-
ми кілька годин на день.

КЗК також рекомендує вжити заходів для забезпечення надання 
ув’язненим повної інформації про їхні права й обов’язки при новому 
режимі.

Крім того, КЗК хотів би одержати точні відомості про нові пра-
вила, що регламентують контакти із зовнішнім світом для таких 
ув’язнених (тип, частота і тривалість відвідувань; листування; доступ 
до телефону).

112. Що стосується чоловіків, засуджених до довічного ув’яз-
нення, стан яких був досліджений в колонії № 100[35], тут ситуація 
була визнана незадовільною. Жодних заходів не було розпочато для 
виконання численних довгострокових рекомендацій КЗК.

Що стосується матеріальних умов, то можна зазначити, що 
ув’язнені утримуються в сучасному відділенні, у добре освітлених 
камерах (із природним і штучним освітленням), відповідно або 
навіть дуже добре обладнаних. Проте, камери досить тісні (двоє 
ув’язнених в камері площею меншої 9 м2 і чотири – у камері трохи 
меншої 15 м2), особливо з урахуванням того, що ув’язнені проводять 
по 23 години на добу в камерах, а частина житлового простору зай-
нята швацькими машинками, розміщеними в камерах для того, щоб 
ув’язнені могли працювати.

Режим утримання не змінився із часу відвідування в 2002 році, 
так само як і порядок відвідувань і одержання посилок (див. пункти 
96 і 97 звіту про візит 2002 р.).

113. Далі, хоча неприйнятна практика систематичного закову-
вання ув’язнених у наручники при виході з камери була, нарешті, 
скасована для жінок, для чоловіків вона, як і раніше, існує.

Загалом, відношення до даної категорії ув’язнених у колонії 
№ 100 надмірно спрямоване на дотримання безпеки, коли персонал 
постійно підкреслює їх «небезпеку». На додаток, делегація помітила 
дротову клітку в кімнаті персоналу, до якої, за словами ув’язнених, 
їх замикають при бесідах зі співробітниками колонії.
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114. Коротше кажучи, політика утримання ув’язнених цієї ка-
тегорії, рекомендована Комітетом більше п’яти років тому, усе ще 
не застосовується, незважаючи на прийняття нового кримінально-
виконавчого кодексу. Небажання українських посадових осіб діяти 
в цьому напрямку неприйнятне. Комітет закликає українську владу 
розпочати дії для виконання рекомендацій Комітету в цій сфері, при-
ймаючи до уваги всі вказівки, викладені в пункті 75 звіту про візит 
2000 р., а також у Рекомендації (2003) 23 Комітету Міністрів Ради Єв-
ропи про утримання ув’язнених, присуджених до довічного ув’язнення 
та іншим тривалим термінам. У зв’язку із цим Комітет рекомендує:

– негайно припинити практику систематичного заковування в на-
ручники чоловіків при виході з камери;

– заборонити використання клітки для утримання ув’язнених під 
час бесід з персоналом колонії № 100;

– зробити доступними для ув’язнених, засуджених до довічного ув’яз-
нення, позакамерну громадську діяльність (освіта, дозвілля);

– значно розширити право на візити, з кінцевою метою вирівняти 
його із правом на візити інших категорій ув’язнених.

Далі, рекомендації, викладені вище в пункті 108, про освітлен-
ня камер вночі, також актуальні. Варто також збільшити дворики для 
прогулянок, які зараз занадто малі (менші 13 м2).

115. Доступ до медичної допомоги в спеціальних установах та-
кож залишається проблематичним для даної категорії ув’язнених, як 
чоловіків, так і жінок.

У колонії № 54 три жінки мали серйозні психіатричні розла-
ди (слабоумство, важка депресія зі схильністю до суїциду, параної-
дальний психоз), що вимагають лікування в спеціальній установі. 
В одному випадку ув’язнена відмовлялася від лікування раку, що, 
безсумнівно, було результатом психіатричного розладу.

Крім того, переміщення осіб, засуджених до довічного ув’язнення, 
що страждають на туберкульоз, до спеціалізованих медичних пені-
тенціарних установ, як і раніше, є неможливим. Такі особи утриму-
ються в ізоляції у своїх камерах, іноді протягом декількох місяців.

КЗК нагадує, що утримання ув’язнених в установі, де вони не 
можуть одержати лікування через відсутність відповідних установ 
або відмови даних установ прийняти їх, неприпустиме й може бути 
прирівняне до нелюдського та принизливого поводження.

КЗК рекомендує українським посадовим особам забезпечити, аби 
ув’язнені, що відбувають довічне ув’язнення – чоловіки й жінки, що 
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потребують лікування в спеціальних медичних установах, могли бути 
переведені до таких установ без зайвого зволікання.

116. Крім того, необхідно покласти край деяким правилам, без-
глуздим з погляду безпеки та таким, що сприймаються засудже-
ними до довічного ув’язнення як принизливе поводження, а саме: 
1) вказівка типу ув’язнення на тюремній одежі для чоловіків і жінок 
(див. із цього приводу Правило 20.2 Рекомендації (2006) 2 Комі-
тету Міністрів Ради Європи про Європейські тюремні правила[36]); 
2) обов’язкове гоління голови для чоловіків; 3) примус ув’язнених 
стояти обличчям до стіни в присутності персоналу або відвідувачів.

КЗК рекомендує вжити необхідних заходів у всіх пенітенціарних 
установах, де утримуються особи, засуджені до довічного ув’язнення, у 
світлі вищевикладених зауважень.

4. Умови утримання звичайних ув’язнених

а. Вступ

117. Жіноча колонія № 65 була відкрита наприкінці листопада 
2000 р. При офіційній місткості 600 осіб, під час візиту там утриму-
валося 607 жінок, з них 571 – усередині колонії («на території зони»), 
а 36 – в «соціально-реабілітаційному» відділенні[37], розташованому 
зовні периметру («території») в’язниці.

118. Чоловіча колонія № 100 була відкрита близько 25 років 
тому. Це – установа середнього ступеня безпеки, призначена для 
рецидивістів, засуджених за серйозні порушення. Офіційна міст-
кість – 1600 місць. Під час відвідування в колонії утримувалися 
1388 ув’язнених (59 з них відбували довічне ув’язнення, див. пункти 
112-116 вище). Сім чоловік утримувалися у відділенні соціальної ре-
абілітації установи.

б. Умови утримання

119. Матеріальні умови утримання в колоніях № 65 і 100 були 
найкращими з тих, що довелося побачити делегації КЗК протягом 
п’яти візитів в Україну. Зокрема, умови в жіночій колонії були гід-
ні захоплення: яскраво освітлені, добре обставлені та прикрашені 
спальні, акуратні спільні кімнати, сучасне санітарне обладнання. 
Бажано забезпечити постійну подачу гарячої води до камерних блоків 
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для забезпечення можливості дотримання жінками особистої гігієни, 
приймаючи до уваги їх специфічні фізіологічні потреби.

У колонії № 100 для чоловіків умови були задовільними у відді-
ленні 3, особливо на першому та другому поверхах будинку, де спаль-
ні були зменшені до приміщень на 4-12 ліжок. В інших відвіданих 
відділеннях матеріальні умови коливалися від гарних (наприклад, у 
відділеннях 14 і 15) до прийнятних (наприклад, у відділеннях 4, 7 і 
13). Ці умови значною мірою залежать від коштів, що перебувають у 
розпорядженні ув’язнених і їхніх родичів, на обладнання установи. 
КЗК рекомендує українській владі прикласти всіх зусиль для доведення 
матеріальних умов у всіх відділеннях колонії до рівня відділення № 3.

120. Що стосується режиму утримання, в обох установах було 
докладено зусиль для забезпечення ув’язнених оплачуваною робо-
тою. Установи мають значний набір майстерень (майстерні з пошит-
тя одягу, включаючи військову форму, у колонії № 65; майстерні 
з виготовлення запчастин для тракторів, виробництва велосипедів, 
санок, одягу, сумок і пакувальних матеріалів у колонії № 100). У жі-
ночій колонії 408 ув’язнених (з 607) були зайняті в майстернях, а 
більшість інших (крім хворих або непрацюючих через різні причи-
ни), виконували господарські роботи (у пральні, на кухні, ремонт-
ні/будівельні роботи). Серед чоловіків, 862 (з 1388) мали оплачувану 
роботу, головним чином, у майстернях.

121. Проте режим роботи жінок у колонії № 65 викликав гли-
боку занепокоєність делегації (див. пункт 9 вище), яка спостерігала 
загальний стан фізичного та психічного виснаження серед жінок, 
що є результатом робочого навантаження, покладеного на них (яке 
було зменшено на час відвідування).

Делегація встановила, що до 7 жовтня 2005 реальна тривалість 
робочого дня для кожної із двох бригад, що працюють у майстернях, 
становила 12 годин і, за деякими виключеннями, ув’язнені працю-
вали сім днів на тиждень (що становить 84-годинний робочий тиж-
день). Крім того, існують дві години неоплачуваної щоденної роботи, 
обов’язкової для всіх ув’язнених (вбирання території тощо). Це приму-
сове робоче навантаження є неприйнятною експлуатацією праці жі-
нок-ув’язнених, яку, приймаючи до уваги їх фізичний і психологічний 
стан, можна кваліфікувати, як жорстоке поводження. Більше того, 
вивчення звітних документів показало, що, з одного боку, тільки сім 
робочих годин на день (і п’ять годин в один із днів тижня) вносилися 
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до документів та, з іншого боку, заробітна плата, що була реально 
виплачена після всіх відрахувань і утримань (зокрема, для оплати хар-
чування, води, електрики, одягу та опалення), надзвичайно низька.

122. Делегація попросила главу Департаменту виконання пока-
рань, у відповідності до статті 8, пункту 5 Конвенції, негайно надати 
один вихідний день на тиждень жінкам-ув’язненим, працюючим у 
колонії № 65, і забезпечити повне дотримання трудового законо-
давства. У зв’язку з цим делегація підкреслила, що вжиті заходи не 
повинні погіршити матеріальні умови у в’язниці.

У своєму листі від 23 січня 2006 року, українські офіційні особи 
заявили, що робочий час та час для відпочинку суперечать націо-
нальному трудовому законодавству. КЗК хотів би одержати інфор-
мацію щодо інших заходів, вжитих у зв’язку із цим спостереженням 
делегації, що стосуються оплати праці ув’язнених Комітет також хоче 
одержати інформацію про дії посадових осіб, розпочаті для підтримки 
матеріального рівня в колонії.

123. Що стосується інших видів освітньої та іншої діяльності, 
у колонії № 65 було 84 приміщення для вечірнього навчання і 120 
приміщень для навчання прикладним видам діяльності (швацькій і 
кухарській справі, роботі каменяра і штукатурним роботам). Проте, 
робочі години ув’язнених роблять доступ до цієї діяльності, м’яко 
кажучи, гіпотетичним. Колонія № 100 надавала загальну освіту 113 
ув’язненим, а 30 чоловік вчилися на токарів і слюсарів.

У порівнянні з відомостями, зібраними делегацією КЗК під час 
попередніх візитів до України, дії, гідні похвали, були розпочаті для 
поліпшення доступу до загальної та професійної освіти. Проте особ-
лива увага як і раніше приділяється виробничій праці за рахунок 
інших видів діяльності. Із цього погляду, варто поступово встановити 
рівновагу між роботою та освітою у повній відповідності до правил 26.12 
Європейських тюремних правил, що були переглянуті, згідно з якими 
ув’язнені «повинні мати […] час для освіти й іншої діяльності»[38].

5. Охорона здоров’я

а. Колонії № 65 і № 100

124. Присутність достатньої кількості кваліфікованого медично-
го персоналу в пенітенціарних установах є фундаментальною вимо-
гою для забезпечення відповідного рівня охорони здоров’я.
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Медичний персонал колонії № 65 включає головлікаря, терапев-
та, що працює на повну ставку, стоматолога, що працює на половину 
ставки, гінеколога, що працює на половину ставки (був у відпустці 
під час відвідування делегації), і семи фельдшерів. Цієї кількості 
недостатньо для адекватного обслуговування 607 ув’язнених.

У колонії № 100, де утримуються 1400 ув’язнених (при місткості 
1600), медичний персонал складається із чотирьох лікарів (два тера-
певти та стоматолог, що працюють на повну ставку, а також отола-
ринголог, офтальмолог, що працюють на половину ставки). Психіат-
ра немає вже три місяці, і заміну йому знайти не можуть. Лікарям 
допомагають три фельдшери. Очевидно, що кількості медичного 
персоналу недостатньо.

КЗК рекомендує українським посадовим особам забезпечити наяв-
ність штатного стоматолога та гінеколога в колонії № 65. Було б також 
бажано забезпечити регулярне відвідування колонії рентгенологом.

Що стосується колонії № 100, Комітет рекомендує розширити ме-
дичний штат (зокрема, це стосується фельдшерів) і вжити заходів для 
виправлення ситуації, викликаної тривалою відсутністю психіатра.

125. Деякі з фактів, виявлених делегацією в колонії № 65, викли-
кали питання, що стосуються медичної допомоги ув’язненим. У ви-
падку з ув’язненою, яка померла 3 серпня 2005, медичні записи по-
казали, що за п’ять днів до смерті жінка була відправлена до пол-
тавської лікарні з підозрою на менінгоенцефаліт. Патологоанато-
мічне дослідження згодом підтвердило причину смерті. У медичній 
картці померлої зазначено, що ще 25 липня 2005 р. стан пацієнтки 
був настільки важким (сильні головні болі та кількаразова блювота), 
що виникли підозри про «гострий менінгоенцефаліт або отруєння». 
Незважаючи на це, жодних обстежень в подальшому не було прове-
дене, і лікування не було призначене. Серйозність стану ув’язненої 
кричущо недооцінювалася, що призвело до неприпустимої затрим-
ки (6 днів) її доставки до лікарні.

В іншому випадку позитивний результат тесту на хворобу, що 
передається статевим шляхом, не спричинив жодних медичних об-
стежень і лікування, необхідного при наявності подібної інфекції.

КЗК рекомендує українській владі забезпечити всіх ув’язнених 
колонії № 65 медичною допомогою, необхідною при їхньому стані 
здоров’я, а у разі потреби направляти до лікарні або консультації в спе-
ціальній медичній установі, доставляти туди в строки та при умовах, 
що відповідають їхньому стану здоров’я.
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126. У світлі інших спостережень у відвіданих установах, КЗК 
ще раз рекомендує, щоб будь-яке медичне обстеження та лікування 
ув’язнених (незалежно від типу їхнього ув’язнення) проходило поза зо-
ною чутності та видимості немедичного персоналу установи внутріш-
ніх справ (крім випадків, коли лікар/фельдшер просить про зворотне у 
конкретному випадку).

б. Колонія № 61 для ув’язнених, хворих на туберкульоз

127. Херсонська колонія № 61 є тюремною лікарнею, що спе-
ціалізується на всіх формах лікування туберкульозу. Вона розташо-
вана в колишніх армійських казармах, побудованих при Катерині 
Великій в 18 столітті. Лікарня вміщає 850 ліжок, під час відвідуван-
ня там утримувалося 733 ув’язнених-чоловіків [39].

Прямокутний комплекс будівель включає старі (первинні) дво-
поверхові будинки із прибудованими до них триповерховими бу-
динками 1960-х – 1970-х років забудівлі. Пацієнти утримуються у 
дванадцяти відділеннях відповідно до їхнього діагнозу, за винятком 
прийомного та хірургічного відділень[40].

1) Умови утримання

128. Приміщення утримуються в задовільному стані, мають 
достатнє освітлення (як природне, так і штучне), вентиляцію та 
опалення; кожний пацієнт має власне ліжко із чистою постільною 
білизною. Проте, з урахуванням поганого стану старих будинків, 
матеріальні умови не відповідають стандартам, необхідним для лі-
карняної установи (таким, як, наприклад, у цивільному туберкуль-
озному диспансері Херсона). Крім того, у всіх відвіданих відділеннях 
спостерігався один загальний недолік: недостатній життєвий про-
стір, украй далекий від норми в 5 м2 на одного пацієнта, передба-
ченого кримінально-виконавчим кодексом. У відділенні № 3 (для 
важкохворих пацієнтів, деякі з яких були на грані смерті) на 7 м2 
перебували п’ять пацієнтів, семеро – у палаті площею меншої 28 м2, 
вісім чоловік у камері трохи більшої 29 м2; у відділенні № 5 (для не-
заразних пацієнтів) в 33-метровій палаті знаходилося до 12 хворих. 
У прийомному відділенні життєвий простір на одного хворого був 
приблизно 3 м2.

Більше того, у відділенні камерного типу, де до того ж, на відмі-
ну від інших відділень, ув’язнених тримають зачиненими 22 години 
на добу, був виявлений цілий букет недоліків. Крім недостатнього 
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життєвого простору (2-4 м2 на одну людину), у багатьох камерах не-
достатнє природне освітлення та вентиляція.

129. КЗК підкреслює заходи, вжиті в колонії № 61, починаючи з 
2004 р., для забезпечення пацієнтів дієтичним харчуванням, що від-
повідає стану їхнього здоров’я; щомісячні зважування демонструють 
стабільний приріст ваги більшості хворих.

З іншого боку, потрібні істотні зусилля для забезпечення па-
цієнтів відповідним одягом, необхідними засобами, для чистки, і 
можливістю дотримуватися особистої гігієни. Бюджетні кошти для 
цього не виділені, також ці витрати не передбачені в бюджеті-2006.

У зв’язку з цим, пацієнти повинні мати більш частий доступ до 
душу, тому що один раз на тиждень навряд чи достатньо для людей, 
що страждають на туберкульоз.

130. У світлі вищесказаного, КЗК рекомендує:
– збільшити життєвий простір для пацієнтів для якнайшвидшого 

досягнення норми в 5 м2, передбаченої кримінально-виконавчим 
кодексом;

– поліпшити, де це необхідно, природне освітлення та вентиляцію 
в камерах відділень камерного типу;

– забезпечити ув’язнених основними засобами для чистки;
– збільшити кількість відвідувань душу;
– вжити заходів для забезпечення матеріальних умов утримання 

ув’язнених, що відповідають лікарняним стандартам.

131. Що стосується режиму ув’язнення, всі відділення, крім 
відділення камерного типу, практикують політику «відкритих две-
рей». Всім ув’язненим дозволена щоденна двогодинна прогулянка. 
На жаль, деякі хронічні пацієнти, розміщені на верхньому поверсі 
відділення № 1, страждають на таку задуху, що не можуть ходи-
ти сходами і, отже, не мають прогулянок на свіжому повітрі. Варто 
знайти вихід з даної ситуації, наприклад, розмістити їх на нижньо-
му поверсі.

Далі, прогулянкові дворики для ув’язнених у відділенні камер-
ного типу занадто малі (від 8 до 17.5 м2); крім того, вони розташовані 
над тюремним курятником і там дуже смердить .

Що стосується діяльності поза камерами, установа надає опла-
чувану роботу тридцяти ув’язненим, погоджуючи робоче наванта-
ження з медичними рекомендаціями. Проте ув’язненим не пропо-
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нується ніяких інших видів діяльності (крім нерішучих спроб уста-
новити столи для пінг-понгу). Ув’язнені покинуті на самих себе, не 
маючи інших занять, крім перегляду телевізора та читання.

КЗК рекомендує вжити заходів для забезпечення пацієнтів відді-
лення № 1, стан яких не дозволяє користуватися сходами, можливістю 
доступу до щоденних прогулянок на свіжому повітрі. Комітет також 
рекомендує збільшити розмір прогулянкових двориків у відділенні ка-
мерного типу. На закінчення, КЗК закликає розширити спектр видів 
діяльності, доступних ув’язненим у колонії № 61.

2) Медична допомога

132. Медичний персонал установи складає 59 працюючих на 
повну ставку лікарів, включаючи різних фахівців, а також 99 фель-
дшерів і кваліфікованих медсестер. Їм допомагають 49 санітарів – 
працюючих за плату пацієнтів, обов’язок яких – допомагати іншим 
пацієнтам, які зазнають труднощів при виконанні щоденних за-
вдань.

Імовірно, практика залучення ув’язнених до роботи санітарами 
слушна в сенсі забезпечення їх корисною працею. проте такий підхід 
повинен розглядатися як крайній засіб, і пацієнти ніколи не повинні 
брати участь у роздачі ліків або наданні медичної допомоги пацієн-
там. Крім того, вони не повинні мати доступ до медичних записів і не 
повинні мати можливість бачити або чути пацієнтів під час медичних 
оглядів останніх.

133. Умови, загалом, задовільні, і їх можна навіть назвати від-
мінними, беручи до уваги майбутнє відкриття нової лабораторії, що 
будувалася під час візиту. Однак хірургічне устаткування було за-
старілим, і КЗК сподівається, що робота з удосконалення операційної 
буде завершена в найближчому майбутньому.

Як було сказано вище, пацієнти розміщаються у відділеннях 
за діагнозом, за винятком прийомного й хірургічного відділень, де 
спостерігалися труднощі в розподілі пацієнтів. КЗК рекомендує вжи-
ти заходів для виправлення цієї ситуації, незадовільної з медичної 
точки зору.

134. Що стосується фармакологічного лікування туберкульозу, 
постачання ліків першої необхідності протягом останніх трьох років 
було регулярним і достатнім. Проте цього не можна сказати про ме-
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дикаменти, що не відносяться до ліків першої необхідності – іноді 
пацієнтів просять заплатити за такі ліки.

Моніторинг лікування туберкульозу проводиться регулярно, але 
оцінка отологічної токсичності ліків, таких як стрептоміцин і кана-
міцин, повинна здійснюватися отоларингологом і регулярно запи-
суватися.

КЗК рекомендує вжити необхідних заходів у світлі вищевикладе-
них зауважень.

135. Загалом, рівень медичної допомоги значно зріс за останні 
п’ять років, що підтверджується зменшенням рівня смертності, за-
реєстрованого у в’язниці за цей період, і аналогічний рівню медич-
ної допомоги, що надається поза колонією в цивільних медичних 
установах.

136. На жаль, медична допомога пацієнтам з невиліковними 
хворобами (у відділенні № 1 і хірургічному відділенні) має безліч 
недоліків. Значна кількість пацієнтів помирає у жахливих умовах: 
вони не мають допомоги медсестер, необхідної в їхньому стані, та 
залежать від інших пацієнтів, призначених санітарами для допомоги 
в їхніх основних потребах, з повною відсутністю конфіденційності. 
Крім того, вони доживають свої останні дні в атмосфері тривоги 
(яка поділяється іншими пацієнтами, що спостерігають за їхнім по-
миранням) і з почуттям абсолютної самітності. Багато хто скаржи-
лися на страх смерті, почуття, що вони відкинуті іншими хворими 
і покинуті лікарями, які, як вони розуміли, остаточно махнули на 
них рукою. Крім того, фельдшери та медсестри з великим небажан-
ням приділяють увагу пацієнтам, особливо у відділенні № 1. Розпач 
хворих збільшується почуттям відрізаності від родичів, яким не доз-
воляється відвідувати пацієнтів у колонії. КЗК рекомендує українсь-
кій владі:

– збільшити кількість медичного персоналу, що працює з поми-
раючими пацієнтами, для того, щоб забезпечити їх необхідною 
фізичною й психологічною допомогою;

– створити матеріальні умови для забезпечення належного догляду 
в атмосфері, що відповідає людській гідності;

– дозволити родичам відвідувати помираючих пацієнтів (незалеж-
но від того, де вони утримуються); при необхідності варто змі-
нити відповідні правила.
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137. Відповідно до законодавства, персонал підготовляє заяви 
щодо дострокового звільнення помираючих пацієнтів.[41]

Проте під час візиту та бесіди членів делегації з компетентним 
суддею, з’ясувалося, що, за рідкісними винятками, такі заяви від-
хилялися районними судами (протягом останніх семи років тільки 
2,6%-16,4% заяв були розглянуті з позитивним результатом). КЗК вва-
жає, що помираючі ув’язнені являють типовий приклад ув’язнених, 
непридатних до тривалого ув’язнення. КЗК хотів би одержати комен-
тарі українських офіційних осіб по цьому питанню.

138. Нарешті, КЗК вважає неприйнятною практику розміщення 
пацієнтів із психіатричними відхиленнями в ДІЗО за медичними 
показниками через відсутність спеціально обладнаних приміщень 
у колонії. КЗК рекомендує невідкладно вжити необхідних заходів для 
викорінювання даної практики та забезпечення необхідного лікування 
таких пацієнтів, включаючи направлення, при необхідності, до спе-
ціалізованих установ.

6. Інші питання

а. Дисциплінарні заходи

139. Кримінально-виконавчий кодекс, що набув чинності в 2004 
році, передбачає утримання у дисциплінарних камерах (ДІЗО/кар-
цер) на строк до 15 днів (10 днів для жінок), а в приміщеннях камер-
ного типу (ПКТ) – на строк до 3 місяців[42]. Ув’язнені повинні бути 
заслухані щодо пред’явлених їм обвинувачень, письмово повідом-
лені про ухвалені рішення, і, що є важливим нововведенням, вони 
можуть одержати допомогу адвоката або іншого юриста. Вони також 
можуть оскаржити ухвалене рішення в органах вищої інстанції.

Проте під час візиту делегація не виявила жодного ув’язненого, 
якого б проінформували про нові положення Кримінально-вико-
навчого кодексу. КЗК рекомендує українським посадовим особам за-
безпечити інформацією всіх ув’язнених про їхнє право на юридичну 
допомогу та доступних їм засобах оскарження рішень про вміщення 
до дисциплінарної камери або приміщення камерного типу. Комітет 
також хоче знати, чи доступні ув’язненим засоби оскарження рішень, 
включаючи право подавати апеляцію до органів поза колонією, зокре-
ма, до суду.
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140. У відвіданих установах матеріальні умови в дисциплінар-
них камерах (ДІЗО/карцер) і ПКТ не зазнали змін, повторюються 
основні недоліки, на які протягом багатьох років вказував Комітет 
(навіть в оновлених відділеннях ДІЗО/ПКТ). Жодна камера з поба-
чених у трьох відвіданих колоніях, не мала достатнього доступу до 
природного освітлення, необхідної вентиляції та опалення (у жі-
ночій колонії № 65 опалення було відсутнє зовсім). Більше того, 
у камерах, призначених для декількох ув’язнених, туалети не були 
повністю ізольовані. Камери ДІЗО/ПКТ у медичній колонії № 61 
були сильно зношені, а стан матраців і постільної білизни був прос-
то жахливим.

Крім того, обладнання камер явно викликає додаткові трудно-
щі для ув’язнених: столи та стільці дуже маленького розміру (у ко-
лонії № 100, наприклад, розмір стільців у карцері для ув’язнених, 
що відбувають довічне ув’язнення, був 30 см x 30 см, а розмір сто-
ла – 40 см х 29 см), а загальні камери ДІЗО/ПКТ були обладнані 
лавами з гострими металевими виступами, так що на них майже 
неможливо сидіти.

КЗК рекомендує українській владі обладнати камери ДІЗО/карце-
ру/пКТ у колоніях № 61, 65 і 100 таким чином, щоб забезпечити до-
статній доступ до природного освітлення, необхідний рівень опалення 
та вентиляції. Комітет також рекомендує переобладнати дані камери, 
щоб ув’язнені могли нормально сидіти та лежати, щоб вони мали нор-
мальний стіл. Зношені камери ДІЗО/пКТ у колонії № 61 необхідно 
відремонтувати, а постільну білизну – замінити.

141. Варто підкреслити, що офіційні особи відреагували, наре-
шті, на рекомендацію КЗК, в якій йшла мова про те, що ув’язнені, 
які поміщаються до дисциплінарних камер, повинні мати можливість 
щоденної годинної прогулянки (що вже було зроблено у відділеннях 
ПКТ). З іншого боку, читання в камерах, як і раніше, заборонене. 
КЗК знову повторює рекомендацію забезпечити ув’язненим доступ до 
матеріалів для читання.

142. У всіх випадках прогулянкові дворики (у реальності – про-
гулянкові бокси) були занадто тісними (від 11 до 21 м2), щоб доз-
волити ув’язненим, перебуваючим в дисциплінарних камерах або 
ПКТ, достатні фізичні вправи. КЗК рекомендує відповідно збільшити 
ділянки для прогулянок.
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143. У пункті 133 звіту про візит 2002 року КЗК рекомендував, 
щоб суворий режим ув’язнення розглядався як надзвичайний захід, 
щоб забезпечити всім ув’язненим можливість побачень. Факти, ви-
явлені КЗК в 2005 р., показали, що дана рекомендація була виконана 
не скрізь. Крім того, незважаючи на рекомендацію КЗК скасувати 
заборону на одержання посилок під час перебування ув’язнених у 
ПКТ, ця заборона, як і раніше, діяла у всіх відвіданих колоніях. 
У цьому зв’язку КЗК повторює дві згадані рекомендації.

144. Також виявилося, особливо в колоніях № 61 і 100, що по-
міщення до дисциплінарної камери та відділення ПКТ затверд-
жується лікарем, який повинен визначити, чи може ув’язнений бути 
поміщений до ДІЗО/ПКТ. КЗК підкреслює, що медичні працівники, 
які практикують у в’язницях, діють як особисті лікарі ув’язнених; 
позитивні відносини між лікарем і пацієнтом є головним чинником 
у збереженні здоров’я та благополуччя пацієнта. Практика, коли лі-
карів зобов’язують визначати, чи може ув’язнений піддаватися по-
каранню, що може зашкодити здоров’ю, навряд чи сприяє розвитку 
таких відносин.

КЗК рекомендує українській владі вжити необхідних заходів, 
включаючи внесення змін у відповідні правила, щоб до функцій тю-
ремних лікарів більше не входило схвалення направлення ув’язнених 
до дисциплінарних камер та відділень пКТ. Далі, правила й практика 
повинні враховувати принципи, викладені в правилах 43.2 і 43.3 Єв-
ропейських тюремних правил[43].

б. Контакти із зовнішнім світом

145. У трьох відвіданих колоніях ув’язненим дозволялося одне 
«короткострокове побачення» (2-4 години) на місяць і одне «тривале 
побачення» (до 72 годин) кожні три місяці. Умови, у яких проводи-
лися тривалі побачення, коливалися від гарних до відмінних (як у 
колонії № 65).

Як і раніше, короткострокові побачення проводяться в скляних 
будках, коли ув’язнені та відвідувачі розмовляють через скляну пе-
регородку по телефону (деякі з яких, наприклад, у колонії № 65, не-
справні). Українська влада заявила в цьому зв’язку, що обладнання 
місць для побачень без скляної перегородки передбачено як частина 
робіт з реконструкції у відділеннях для побачень.
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146. Щодо доступу до телефону Кримінально-виконавчий ко-
декс говорить, що ув’язнені мають право на чотири 15-хвилинних 
дзвінка на рік. Це правило виконується в колонії № 100, виконуєть-
ся з особистого дозволу директора в колонії № 65 і не виконується 
в колонії № 61. КЗК вірить, що українські посадові особи забезпечать 
виконання законодавства у всіх колоніях.

147. У своєму звіті про візит 2002 року (пункти 135 і 136) КЗК під-
няв питання щодо фінансових внесків, що вимагаються з ув’язнених 
за побачення. Комітет рекомендував, щоб «короткострокові побачен-
ня» були негайно звільнені від будь-яких фінансових пожертв із боку 
ув’язнених або їхніх родичів. Проте, ця практика, як і раніше, мала 
місце в 2005 році (наприклад, у колонії № 65 перевірка документів 
коштувала 4 гривні за кожний візит). Отже, КЗК повторює свої попе-
редні рекомендації. Що стосується тривалих побачень, тут необхідні 
внески коливалися, у різних установах, між 9 і 15 гривнями з лю-
дини на день (і навіть більше, залежно від типу приміщення). КЗК 
повторює свої рекомендації українським посадовим особам якомога 
швидше покласти край цій практиці.

в. Питання, пов’язані з порядком і безпекою

148. У своєму звіті про візит 2002 року (пункт 92) КЗК рекомен-
дував, щоб ув’язнені-днювальні не виконували завдання, пов’язані 
з підтримкою порядку та контролем. Проте це тривало й у 2005, 
особливо в колонії № 61, де, до того ж, днювальні мають вплив на 
накладення дисциплінарних санкцій. КЗК рекомендує припинити та-
ку практику в майбутньому (див. у цьому зв’язку Правило 62 пере-
глянутих тюремних правил, яке говорить, що «ув’язнені не можуть 
виконувати у в’язниці жодних дисциплінарних функцій»).

149. У колонії № 100 делегація одержала безліч скарг від ув’яз-
нених щодо методів, які застосовуються при щоденних обшуках на 
виході з майстерень. Ув’язнені скаржилися, що їх змушували по пів-
години стояти в черзі без одягу в неопалюваних приміщеннях.

КЗК рекомендує, щоб українські посадові особи перевірили умови, 
за яких здійснюються обшуки ув’язнених, що залишають майстерні в 
колонії № 100 і, при необхідності, вжили заходів, щоб такі обшуки 
проводилися в людяних і гідних умовах.

150. Нарешті, і в колонії № 65, і в колонії № 100 широко поши-
рені скарги на умови, у яких проводяться переклики. Переклики 
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проводяться на вулиці в будь-яку погоду, а ув’язнені, на відміну від 
персоналу, не забезпечуються одягом, щоб захиститися від непогоди. 
КЗК хотів би одержати коментарі української влади із цього приводу.

г. Скарги й процедура перевірки

151. Розділ 113 Кримінально-виконавчого кодексу говорить, що 
адміністрація пенітенціарних установ не має права читати листи, 
адресовані Уповноваженому Верховної Ради з прав людини та до 
прокуратури. КЗК хотів би одержати інформацію, чи стосується це 
правило також листів, що направляються до міжнародних організацій, 
які уповноважені одержувати скарги.

На практиці, від ув’язнених, як і раніше, надходять скарги, що 
така кореспонденція читається адміністрацією. КЗК рекомендує ук-
раїнським посадовим особам забезпечити суворе виконання положень 
Кримінально-виконавчого кодексу щодо конфіденційності листування з 
Уповноваженим Верховної Ради з прав людини та прокуратурою.

152. Розділ 24 Кодексу передбачає право інспектувати пенітен-
ціарні установи для всіх органів, включаючи Президента, Уповнова-
женого Верховної Ради з прав людини, членів Парламенту, депутатів 
місцевих рад і прокурорів. КЗК схвалює це та сподівається, що ці 
органи скористаються правом відвідування пенітенціарних установ.
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Д о Д Ат о к  і

перелік рекомендаЦій, коментарів 
і інФормаЦійниХ запитів кзк

співроБітництво

Рекомендації

– внести зміни до відповідних правил Прикордонної служби 
для того, щоб делегації КЗК мали негайний і безперешкодний 
доступ всюди, де особи, позбавлені волі, утримуються даною 
Службою, а також доступ до всієї інформації, необхідної для 
виконання їхніх завдань (пункт 6).

Коментарі

– Комітет сподівається, що в майбутньому українські посадові 
особи будуть зазначати у своїх інструкціях, що при прибутті 
делегації КЗК до районного відділення міліції, вони мають 
одержати негайний доступ до усіх приміщень (тобто без очі-
кування прибуття старшого офіцера, відповідального за від-
ділення) (пункт 5);

– КЗК наполягає, щоб українська влада надавала, у належний 
час, повну і новітню інформацію щодо всіх місць, де можуть 
утримуватися особи, позбавлені волі (пункт 6);

– всі форми залякування або покарання людей перед або після 
бесід з членами делегацій КЗК несумісні з обов’язками Сторін 
Конвенції (пункт 7);
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– КЗК сподівається, що українські посадові особи докладуть 
всіх зусиль для виконання всіх рекомендацій, викладених і/
або повторених у даному звіті (пункт 8).

устАнови, піДвіДомчі міністерству внутрішніх спрАв

1. Попередні зауваження

Рекомендації

– розпочати негайні та рішучі кроки для викорінювання прак-
тики, згаданої в пункті 13 і забезпечити, аби затримання та 
допит осіб, підозрюваних у здійсненні кримінальних зло-
чинів, проводилися в повній відповідності до вимог КПК 
(пункт 13);

– всі державні органи (зокрема, Міністерство фінансів і місцеві 
адміністрації) повинні підтримувати зусилля Міністерства 
внутрішніх справ з поліпшення умов утримання у всіх устано-
вах, підвідомчих Міністерству (тобто ізоляторах тимчасового 
утримання, районних відділеннях міліції, центрах прийому 
та розподілу бродяг і спеціальних центрах для утримання під 
вартою) (пункт 14).

Коментарі

– ми закликаємо українську владу переглянути свою позицію 
з метою розширення кола гарантій, передбачених статтею 29 
Конституції для осіб, затриманих за підозрою в бродяжництві 
(пункт 12).

2. Катування та інші форми жорстокого поводження

Рекомендації

– видати на вищому рівні та регулярно надсилати до усіх органів 
внутрішніх справ вказівки щодо «нульової терпимості» до ка-
тувань та інших форм жорстокого поводження (пункт 20);
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– у сфері професійного навчання приділити особливу увагу 
сучасним методам розслідування злочинів, включаючи свід-
чення судової експертизи. Це варто поєднувати із прийнят-
тям докладних інструкцій про методи допиту підозрюваних 
(включаючи початковий допит оперативними працівниками) 
на підставі вже існуючих документів (пункт 21);

– система передачі інформації, що свідчить про жорстоке по-
водження, має бути організована в службі внутрішніх справ 
(включаючи обов’язок персоналу негайно передавати таку ін-
формацію компетентним органам) у світлі зауважень, викла-
дених у пункті 22 звіту (пункт 22);

– у випадках, коли особа, доставлена до суду, скаржиться на 
жорстоке поводження з боку співробітників органів внутріш-
ніх справ, необхідно зафіксувати таку скаргу в письмовому 
вигляді, негайно призначити судово-медичну експертизу та 
вжити заходів для відповідного розслідування скарги. Такий 
підхід варто застосовувати незалежно від того, чи спостеріга-
ються на жертві зовнішні ушкодження. Навіть за відсутності 
скарг на жорстоке поводження, судово-медична експертиза 
має бути призначена, якщо існують підстави вважати, що ця 
особа стала жертвою жорстокого поводження (пункт 24);

– українська влада повинна поширювати через відповідні ка-
нали інструкції, що стосуються обов’язкового дотримання в 
щоденній практиці основних принципів, згаданих у пункті 
26 (пункт 26);

– особи, що скаржаться на жорстоке поводження, або їхні адво-
кати мають право безпосередньо (без затвердження міліцією, 
прокуратурою або суддею) замовити судово-медичну експер-
тизу; така експертиза проводиться лікарем з підтвердженою 
кваліфікацією судово-медичного експерта. У разі необхід-
ності, варто прийняти відповідні правила (пункт 27);

– медичний висновок повинен містити: 1) заяви, зроблені огля-
нутою особою, що стосуються медичного обстеження (вклю-
чаючи опис його/її стану здоров’я та скарги на жорстоке повод-
ження); 2) перелік отриманих об’єктивних медичних відомос-
тей, що ґрунтуються на всебічному обстеженні; 3) лікарський 
висновок на підставі 1) і 2). У цьому висновку лікар повинен 
зазначити ступінь відповідності між скаргами та об’єктивними 
медичними відомостями. Далі, затриманий, а також його/її 
адвокат, мають отримати копії висновку (пункт 28);
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– варто негайно припинити практику, коли ІТУ відмовляються 
приймати затриманих з видимими ушкодженнями (і поверта-
ють їх до районних відділень міліції, звідки вони надійшли, 
або до інших відділень), якщо співробітники міліції не можуть 
надати медичну довідку з переліком ушкоджень. Мається на 
увазі введення відповідної процедури для всіх приймаючих 
установ внутрішніх справ, відповідно до якої треба негайно 
викликати лікаря, якщо у затриманого, що потрапив до уста-
нови, спостерігаються зовнішні ушкодження (пункт 29).

3. Основні способи запобігання жорстокому поводженню

Рекомендації

– українські посадові особи повинні забезпечити суворе дотри-
мання положень Закону про міліцію в частині права затрима-
ної особи повідомити про затримання близьким родичам або 
третій стороні (пункт 31);

– українській владі варто докласти всіх зусиль для того, щоб всі 
особи, позбавлені волі співробітниками міліції, мали право 
доступу до адвоката з моменту затримання. Цей момент пот-
рібно розуміти як момент, коли співробітники міліції забира-
ють затриманого, або він/вона дає офіційне зобов’язання при-
бути (і залишитися) до установи внутрішніх справ (пункт 32);

– мають бути вжиті необхідні заходи для забезпечення того, щоб 
неповнолітні затримані не робили жодних заяв і не підпису-
вали жодних документів, пов’язаних із правопорушеннями, у 
яких їх підозрюють, без присутності адвоката (пункт 33);

– мають бути розпочаті необхідні заходи, аби зміст права на до-
ступ до адвоката осіб, позбавлених волі, відповідав вимогам, 
переліченим у пункті 34 (пункт 34);

– необхідно невідкладно вжити правові та інші заходи для вста-
новлення системи кваліфікованої правової допомоги особам, 
позбавленим волі, які не в змозі оплатити послуги адвоката; 
варто прийняти до уваги рекомендації, рішення та експертні 
оцінки Ради Європи в сфері правової допомоги (пункт 35);

– право затриманих на звертання до лікаря має бути офіційно 
гарантоване (пункт 36);
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– всі особи, що утримуються в пенітенціарних установах Мініс-
терства внутрішніх справ повинні, з моменту ув’язнення, ре-
гулярно одержувати документи з переліком їх прав. Ці до-
кументи мають бути доступними достатньою кількістю мов 
(пункт 37);

– варто вжити заходів для забезпечення невідкладної офіційної 
реєстрації факту позбавлення волі міліцією, незалежно від 
причин затримання. Після розміщення затриманого в камері, 
всі факти його/її переміщення з камери повинні реєструвати-
ся; цей запис повинен містити дату та час переводу ув’язненого 
з камери, місце, куди він/вона переводяться, прізвища від-
повідальних за переміщення співробітників правоохоронних 
органів, мета переводу з камери, дату та час повернення до 
камери (пункт 38).

4. Умови утримання в установах 
Міністерства внутрішніх справ

Рекомендації

– українська влада повинна раз і назавжди покласти край прак-
тиці утримання затриманих у районних відділеннях міліції 
на строк, що перевищує кілька годин (при необхідності пот-
рібно внести зміни до відповідних законів та інструкцій) і 
підтвердити, протягом трьох місяців, виконання даної реко-
мендації (пункт 42);

– для створення в районних відділеннях міліції умов, придат-
них для утримання протягом декількох годин, українська 
влада повинна:

забезпечити всі камери в районних відділеннях міліції до-
статнім штучним освітленням та вентиляцією, а, при не-
обхідності, опалюванням;
укомплектувати камери санітарно-технічним обладнанням 
(включаючи як мінімум один унітаз і один умивальник);
установити для кожної камери, залежно від її розміру, 
максимальну кількість людей, що можуть там утримува-
тися, яка не повинна перевищуватися при будь – яких 
умовах, і вилучити з експлуатації всі камери розміром 
менше, ніж 2 м2;

•

•

•
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забезпечити доступ до питної води;
видати суворі інструкції, метою яких є забезпечення всіх 
затриманих безперешкодним доступом до санітарно-тех-
нічного обладнання;
підтримувати задовільну чистоту в камерах (пункт 42).

– приділити особливу увагу будівництву нового ІТУ у Львові та 
реконструкції Полтавського ІТУ та:

вжити необхідних заходів для забезпечення відповідного 
природного освітлення всіх камер у Мукачівському ІТУ;
збільшити доступ до душу в Мукачівському ІТУ;
негайно вжити заходів для забезпечення безперешкодного 
доступу ув'язнених до туалету у Львівському ІТУ;
забезпечити затриманих засобами особистої гігієни;
невідкладно ввести в експлуатацію прогулянковий двір у 
Полтавському ІТУ і надати затриманим можливість щоден-
ної прогулянки протягом як мінімум години (пункт 46);

– значно знизити максимальний рівень заповнення камер у 
всіх відвіданих ІТУ, забезпечивши як мінімум 4 м2 життєво-
го простору для кожного ув’язненого. Камери площею менше 
6 м2 не повинні використовуватися для утримання ув’язнених 
(пункт 46);

– вжити заходів для забезпечення права ув’язнених на побачен-
ня. Будь-яка відмова слідчих органів дозволити таке поба-
чення має бути спеціально обґрунтована потребами слідства, 
вимагає затвердження органом, не пов’язаним з даною спра-
вою, і може застосовуватися тільки протягом зазначеного про-
міжку часу (пункт 48);

– значно зменшити максимальний рівень заповнення камер у 
Київському та Львівському центрах прийому й розподілу бро-
дяг і Київському спеціальному центрі для утримання під вар-
тою до мінімальної норми 4 м2 житлового простору на одного 
ув’язненого (пункт 52);

– усунути недоліки, описані в пунктах 49 і 50, пов’язані з до-
ступом до природного освітлення, штучного освітлення та 
вентиляції в Київському і Львівському центрах прийому та 
розподілу бродяг і Київському спеціальному центрі для утри-
мання під вартою (пункт 52);

– забезпечити всіх ув’язнених у центрах прийому та розподілу 
бродяг чистими матрацами та постільною білизною (пункт 52);

•
•

•

•

•
•

•
•
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– вжити невідкладних заходів для забезпечення всіх ув’язнених, 
незалежно від їхнього правового становища, як мінімум го-
динною щоденною прогулянкою, і переглянути правила для 
запобігання використання заборон на прогулянки як дис-
циплінарне покарання (пункт 52);

– забезпечити ув’язнених мінімальним режимом діяльності (до-
ступ до радіо, телевізора та матеріалів для читання) (пункт 52);

– переглянути правила і їх практичне застосування для забез-
печення права ув’язнених на відвідування та одержання/від-
правлення листів (пункт 52);

– забезпечити якнайшвидше закінчення будівництва нового 
центра прийому та розподілу бродяг в Ужгороді (пункт 52);

– у Львівському центрі прийому та розподілу неповнолітніх: 
зменшити максимальний рівень заповнення кімнат для забез-
печення відповідного житлового простору на кожну людину 
(як мінімум 4 м2); переобладнати туалети в карантинному від-
діленні та душові; забезпечити ув’язнених, що утримуються в 
карантинному відділенні, як мінімум одногодинною прогу-
лянкою щодня (пункт 55);

– вжити заходів для забезпечення регулярної присутності фельдше-
ра у всіх ІТУ. Звичайно, години відвідування повинні признача-
тися з урахуванням різних особливостей кожного ІТУ (розмір, 
ступінь заповнення, обіг тощо). Кожна особа, що потрапляє до 
ІТУ, має бути обстежена кваліфікованим медичним персоналом 
протягом 24 годин після його/її прибуття (пункт 56);

– видати суворі інструкції, аби будь-яке медичне обстеження 
проводилося ретельно і містило в собі відповідний фізичний 
огляд обстежуваного. Всі обстеження повинні проводитися 
поза зоною чутності та видимості співробітників міліції (крім 
випадків, коли медичний персонал просить про зворотне) 
(пункт 57);

– невідкладно втілити в життя спільний план Міністерства охо-
рони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ із забезпе-
чення відповідного лікування затриманих, хворих на тубер-
кульоз, у муніципальних протитуберкульозних диспансерах 
(пункт 58);

– забезпечити раннє та ефективне обстеження на туберкульоз 
всіх осіб, затриманих міліцією, а також безперервне лікуван-
ня, осіб, які приймали протитуберкульозні ліки до затриман-
ня (пункт 58).
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Коментарі

– українським офіційним особам пропонується звернути пиль-
ну увагу на зауваження, наведені в пункті 47, щодо вико-
ристання ЗВС у камерах ІТУ (пункт 47);

– українській владі пропонується докласти всіх зусиль для на-
дання широких можливостей для проводження вільного ча-
су особам, що утримуються у Львівському центрі прийому та 
розподілу неповнолітніх (пункт 55).

Інформаційні запити

– копія правил, що регулюють використання ЗВС у камерах 
ІТУ (пункт 47);

– докладні відомості про заплановані зміни в Київському цен-
трі прийому та розподілу бродяг і Київському спеціальному 
центрі для утримання під вартою (пункт 52);

– коментарі української влади з питань, порушених у пункті 
53, щодо адміністративних ув’язнених, що працюють на ком-
панії, розташовані поза межами місця утримання (пункт 53);

– докладна інформація про спільний план Міністерства охо-
рони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ, про який 
йдеться в пункті 58, та його впровадження, включаючи пе-
релік медичних установ, що мають відділення для лікування 
затриманих міліцією осіб, хворих на туберкульоз, у кожному 
регіоні країни (пункт 58).

іноземні громАДяни, зАтримАні віДповіДно	
До зАконоДАвствА про іноземців

1. Попередні зауваження

Рекомендації

– звернути особливу увагу на створення центрів, призначених 
спеціально для утримання осіб, що затримані відповідно до 
законодавства про іноземців, укомплектованих кваліфікова-
ним персоналом, з матеріальними умовами та режимом, що 
відповідають їхньому статусу та тривалості ув’язнення. Ці ви-
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моги відповідають стандартам, викладеним КЗК у 7-му За-
гальному звіті (пункт 61).

Інформаційні запити

– роз’яснення стосовно «аналогічних причин», які можуть ви-
кликати продовження затримання іноземних громадян на 
строк більше шести місяців, а також чи розглядається судом 
законність такого продовження строку (пункт 59).

2. Жорстоке поводження

Рекомендації

– співробітники прикордонної служби мають регулярно одер-
жувати нагадування, що: жорстоке поводження з особами, 
позбавленими волі, та словесні образи неприпустимі і тягнуть 
за собою суворе покарання; сила, що перевищує необхідну, 
не повинна застосовуватися при затриманні, і будь-яке по-
биття затриманих не може бути виправданим після їхнього 
поміщення під варту (пункт 63).

3. Умови ув’язнення

Рекомендації

– всі підрозділи прикордонної служби, де утримуються іноземні 
громадяни, мають бути обладнані спеціальними кімнатами/
камерами для ув’язнення, відповідно до правил (пункт 69);

– система опалення та вентиляції має бути удосконалена в ка-
мері Ужгородського підрозділу прикордонної служби № 9 
(пункт 69);

– максимальний рівень заповнення камер у всіх відвіданих ізо-
ляторах тимчасового утримання прикордонної служби має 
бути зменшений як мінімум до 4 м2 житлового простору на 
одну людину (пункт 69);

– будівництво нових будинків ізоляторів тимчасового утримання 
в Чопі та Львові має бути невідкладно завершено (пункт 69);
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– камера № 4 Львівського ізолятора має бути негайно вилучена 
із вживання як приміщення для ув’язнення (пункт 69);

– має бути поліпшений доступ до освітлення та вентиляції у 
камерах в ізоляторі тимчасового утримання в Мостиській 
(пункт 69);

– має бути забезпечений безперешкодний доступ до туалету у 
Львівському ізоляторі тимчасового утримання (пункт 69);

– ув’язнені у Львівському та Мостиському ізоляторах мають бу-
ти забезпечені основними предметами особистої гігієни (тоб-
то милом, рушниками, гігієнічними приналежностями для 
щомісячних жіночих потреб тощо) (пункт 69);

– кількість і якість їжі, що надається ув’язненим у Львівському та 
Мостиському ізоляторах, необхідно переглянути (пункт 69);

– ув’язненим ізоляторів у Львові та Чопі має бути надана годинна 
прогулянка, а практика заковування в наручники ув’язнених 
під час прогулянок у Чопському ізоляторі – негайно припи-
нена (пункт 69);

– варто вжити заходів для надання ув’язненим можливості ак-
тивного проводження часу (наприклад, матеріали для читан-
ня, радіо, телевізор) (пункт 69);

– добиватися того, щоб медичні карти пересилалися разом з 
ув’язненими при їхньому переводі з ізоляторів тимчасового 
утримання до інших установ (пункт 69);

– розробити офіційні дисциплінарні правила для центрів, при-
значених для утримання іноземних громадян, затриманих 
відповідно до законодавства про іноземців. Ці правила по-
винні забезпечувати право ув’язнених бути заслуханими щодо 
предмету порушення, у здійсненні якого вони обвинувачу-
ються, і скаржитися до вищих органів на будь-які санкції, що 
застосовуються до них (пункт 75);

– у випадку використання ізоляції як дисциплінарного покаран-
ня, ув’язнені повинні мати можливість відпочинку та безпереш-
кодного доступу до туалету, а також як мінімум годинну прогу-
лянку щодня та доступ до матеріалів для читання (пункт 75).

Коментарі

– українській владі пропонується вжити заходів для забезпе-
чення осіб, ув’язнених відповідно до законодавства про іно-
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земців, можливістю контактів із зовнішнім світом, особливо 
доступом до телефону (пункт 74);

– КЗК сподівається, що українські посадові особи забезпечать 
повне та акуратне ведення особових справ (пункт 76).

Інформаційні запити

– протягом одного місяця, докладну інформацію про заходи, 
вжиті українськими офіційними особами у відповідь на без-
посереднє спостереження делегації, в якому йдеться про те, 
що використання Павшинського ізолятора тимчасового ут-
римання для чоловіків має бути негайно припинено, і нові 
установи, що відповідають потребам ув’язнених, повинні бути 
введені в експлуатацію (пункт 73).

4. Гарантії для осіб, 
затриманих відповідно 

до законодавства про іноземців

Рекомендації

– гарантувати всім особам, що утримуються в ув’язненні від-
повідно до законодавства про іноземців (незалежно від місця 
їх утримання):

діюче з моменту затримання (тобто з моменту, коли осо-
ба була змушена залишитися в установі внутрішніх справ) 
право повідомити про затримання родичів або третю сто-
рону за своїм вибором;
право на доступ до адвоката, що діє з моменту затримання 
та на всіх стадіях справи;
право, при необхідності, на допомогу кваліфікованого пе-
рекладача;
право одержати інформацію про своє становище, права та 
процедуру, застосовану до них. У цьому контексті, друко-
ваний документ мовами, які найчастіше вживаються осо-
бами, затриманими відповідно до законодавства про іно-
земців, має надаватися ув’язненим з моменту позбавлення 
волі (пункт 81);

•

•

•

•
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– дати співробітникам Прикордонної служби та органів внут-
рішніх справ чіткі і точні інструкції для того, щоб гаранту-
вати всім затриманим, бажаючим подати заяву про надання 
притулку, можливість ефективно скористатися новим законо-
давством (пункт 82);

– внести зміни до правил щодо істотного збільшення часу, про-
тягом якого необхідно зв’язатися з консулатом або відповід-
ними організаціями (пункт 83).

Інформаційні запити

– інформація про практичні заходи, вжиті відповідно до Дирек-
тив 12 (2) і (4) Комітету Міністрів Ради Європи від 4 травня 
2005 щодо примусової висилки (пункт 83);

– інформація про існуючі і такі, що перебувають на стадії про-
екту двосторонні угоди, які дозволяють українській владі тер-
міново депортувати осіб, що порушили державний кордон, до 
третіх країн, що вважаються безпечними (пункт 83).

пенітенціАрні устАнови	
служБи ДержАвної Безпеки тА віДДілення лікАрень,	

що знАхоДяться піД охороною

Коментарі

– рекомендації, що містяться в Розділі II.A.3 (основні гарантії 
від жорстокого поводження) повинні застосовуватися рівною 
мірою до осіб, позбавлених волі Службою державної безпеки 
(пункт 86).

Інформаційні запити

– детальна інформація про правовий статус ізолятора Головного 
управління Служби безпеки України в Києві (пункт 84);

– коментарі українських офіційних осіб з питань, що порушені 
у пункті 85, щодо утримання в Головному управлінні СБУ в 
Ужгороді (пункт 85).
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віДДілення київської міської лікАрні швиДкої Допомоги,	
що знАхоДиться піД охороною

Рекомендації

– припинити практику приковування ув’язнених до лікарняних 
ліжок з метою безпеки (пункт 88);

– вжити заходів, спрямованих на те, щоб медичні обстеження 
проводилися поза зоною чутності та видимості співробітни-
ків органів внутрішніх справ (крім випадків, коли медичний 
персонал просить про зворотне) (пункт 89);

– вжити необхідних заходів, спрямованих на те, щоб носіння 
вогнепальної зброї, кийків і газових балончиків співробітни-
ками правоохоронних органів відповідало вимогам, викладе-
ним у пункті 90 (пункт 90).

устАнови, піДвіДомчі ДержАвному	
ДепАртАменту виконАння покАрАнь

1. Попередні зауваження

Рекомендації

– українській владі рекомендується активізувати зусилля для 
розробки та практичного застосування послідовної страте-
гії боротьби з переповненістю пенітенціарних установ, засно-
ваної на принципах, викладених у Рекомендаціях Комітету 
Міністрів Ради Європи R (80) 11 щодо досудового ув’язнення, 
R (99) 22 щодо переповненості в’язниць і збільшення кількості 
ув’язнених, і R (2003) 22 щодо умовного звільнення (пункт 94);

– переглянути, якнайшвидше, передбачені законодавством нор-
ми житлового простору для ув’язнених і збільшити їх як міні-
мум до 4 м2 у всіх установах, підвідомчих Департаменту вико-
нання покарань (включаючи СІЗО) (пункт 94);

– українській владі рекомендується докладати активних зусиль 
для поліпшення умов утримання ув’язнених і гуманізації пе-
нітенціарної системи (пункт 95).
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Коментарі

– українські посадові особи повинні приділити особливу увагу 
необхідності спеціального навчання персоналу установ Депар-
таменту виконання покарань (пункт 96).

Інформаційні запити

– коментарі української влади з питань, порушених у пункті 95, 
щодо фінансових внесків ув’язнених для поліпшення мате-
ріальних умов у пенітенціарних установах (пункт 95).

2. Катування та інші форми жорстокого поводження

Рекомендації

– українським посадовим особам рекомендовано перевірити у 
всіх пенітенціарних установах, чи існують там камери, анало-
гічні камері 01, виявленої в колонії № 100 і, у випадку наяв-
ності таких, вилучити їх з експлуатації (пункт 102);

– невідкладно провести незалежне, ретельне та всебічне розслі-
дування десяти випадків, пов’язаних із застосуванням «спец-
засобів» між 12 травня та 3 вересня 2005 у колонії № 100 і 
описаних у медичних звітах, і надати Комітету, протягом трьох 
місяців, докладні висновки про результати розслідування та 
вжитих заходах (пункт 103);

– категорично і чітко нагадати адміністрації та всьому персона-
лу колонії № 100, що жорстоке поводження у будь-якій фор-
мі неприйнятне та що будь-який співробітник, який чинить 
або допускає жорстоке поводження, буде суворо покараний 
(пункт 103);

– проводити всі медичні обстеження ув’язнених, до яких засто-
совувалася фізична сила, поза зоною чутності та видимості 
немедичного персоналу внутрішніх справ (крім випадків, ко-
ли лікар просить про зворотне). Записи в медичній картці про 
результати обстеження повинні відповідати рекомендаціям, 
наведеним у пункті 28, а копія медичного висновку має бути 
доступна ув’язненому. Такий підхід повинен використовува-
тися у всіх пенітенціарних установах України (пункт 104);
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– вжити необхідних заходів для того, щоб тюремні медичні 
служби в Україні дотримувалися лінії поведінки щодо жорс-
токого поводження з ув’язненими, незалежно від природи на-
сильства, що відповідає зауваженням, які викладені у пункті 
105 (пункт 105).

Інформаційні запити

– докладна інформація про характеристики камери у відділенні 
ДІЗО/ПКТ, призначеної для утримання збуджених або схиль-
них до насильства ув’язнених (розмір, природне й штучне ос-
вітлення, зручності тощо.) (пункт 102).

3. Особи, засуджені до довічного ув’язнення

Рекомендації

– переглянути практику освітлення в нічний час камер для осіб, 
засуджених до довічного ув’язнення, у колоніях № 54 і 100. 
Світло вночі варто включати тільки у разі потреби (пункти 
108 і 114);

– вжити необхідних заходів для негайного ремонту відділення 
для жінок, засуджених до довічного ув’язнення, у харківській 
колонії № 54, при реалізації проекту врахувати рекомендації, 
наведені в пункті 110 (пункт 110);

– поступово впроваджувати у відділенні ДІЗО/ПКТ колонії 
№ 54 всі можливі аспекти режиму середнього ступеня ізо-
ляції ув’язнених, з метою забезпечення найбільш гармоній-
ного переходу ув’язнених від суворого режиму до середнього 
(пункт 111);

– вжити заходів для забезпечення жінок, засуджених до довіч-
ного ув’язнення, повною інформацією щодо їхніх прав та 
обов’язків при новому режимі (пункт 111);

– українській владі варто розпочати дії задля виконання ре-
комендацій Комітету в цій сфері, приймаючи до уваги всі 
вказівки, викладені в пункті 75 звіту про візит 2000 р., а також 
у Рекомендації (2003) 23 Комітету Міністрів Ради Європи про 
утримання чоловіків, засуджених до довічного ув’язнення та 
іншим тривалим термінам. Крім того:
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негайно припинити практику систематичного заковування 
в наручники чоловіків при виході з камери;
заборонити використання клітки для утримання ув’язнених 
під час бесід з персоналом колонії № 100;
зробити доступними для ув'язнених, засуджених до довіч-
ного ув’язнення, позакамерну суспільну діяльність (освіта, 
дозвілля);

– значно розширити право на побачення, з кінцевою метою зрів-
няти його із правом на побачення інших категорій ув’язнених 
(пункт 114);

– збільшити прогулянкові дворики для чоловіків, засуджених 
до довічного ув’язнення, у колонії № 100, які є занадто мали-
ми (менші 13 м2) (пункт 114);

– забезпечити ув’язнених, чоловіків та жінок, що відбувають 
довічне ув’язнення і потребують лікування в спеціальних ме-
дичних установах, переведенням до таких установ без зайвого 
зволікання (пункт 115);

– покласти край деяким явищам в установах, де утримуються 
засуджені до довічного ув’язнення: 1) вказівка типу ув’язнення 
на тюремній формі; 2) обов’язкове гоління голови для чо-
ловіків; 3) примушування ув’язнених стояти обличчям до сті-
ни в присутності персоналу або відвідувачів (пункт 116).

Коментарі

– Комітет сподівається, що після того, як жінки будуть пере-
ведені до нового приміщення, і камери ДІЗО/ПКТ викорис-
товуватимуться як раніше, будуть вжиті необхідні заходи для 
ліквідації недоліків, пов’язаних з незадовільною ізольованіс-
тю туалетів і доступом до природного світла (пункт 108).

Інформаційні запити

– копія інструкцій Департаменту виконання покарань щодо 
нового режиму утримання жінок, засуджених до довічного 
ув’язнення (пункт 107);

– точні відомості про нові правила, що регламентують контакти 
із зовнішнім світом для таких ув’язнених (тип, частота та три-
валість побачень; листування; доступ до телефону) (пункт 111).

•

•

•
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4. Умови утримання звичайних ув’язнених

Рекомендації

– докласти всіх зусиль для доведення матеріальних умов у всіх від-
діленнях колонії № 100 до рівня відділення № 3 (пункт 119).

Коментарі

– бажано забезпечити постійну подачу гарячої води до камер-
них блоків для забезпечення можливості дотримання жін-
ками особистої гігієни, приймаючи до уваги їх специфічні 
фізіологічні потреби (пункт 119);

– необхідно поступово встановити рівновагу між роботою та ос-
вітою, у повній відповідності до Правила 26.16 переглянутих 
Європейських тюремних правил, згідно з яким «ув’язнені по-
винні мати […] достатню кількість часу для освітньої та іншої 
діяльності» (пункт 123).

Інформаційні запити

– заходи, вжиті у зв’язку зі спостереженнями делегації КЗК що-
до оплати праці ув’язнених у колонії № 65, а також підтверд-
ження дій влади для підтримки високого матеріального рівня 
в цій установі (пункт 122).

5. Охорона здоров’я

Колонії № 65 і 100

Рекомендації

– забезпечити наявність штатного стоматолога та гінеколога в 
колонії № 65 (пункт 124);

– розширити медичний штат колонії № 100 (зокрема, це сто-
сується фельдшерів) і вжити заходів для виправлення ситуації, 
що виникла через тривалу відсутність психіатра (пункт 124);

– забезпечити, аби всі ув’язнені колонії № 65 одержували не-
обхідну при їхньому стані здоров’я медичну допомогу, а у 
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разі потреби мали можливість лягти до лікарні або отримати 
консультації в спеціальній медичній установі, доставлялися 
туди у термін та при умовах, що відповідають їхньому стану 
здоров’я (пункт 125);

– будь-яке медичне обстеження та лікування ув’язнених (неза-
лежно від типу їхнього ув’язнення) має проходити поза зоною 
чутності та видимості немедичного персоналу внутрішніх 
справ (крім випадків, коли лікар/фельдшер просить про зво-
ротне у конкретному випадку) (пункт 126).

Коментарі

– бажано забезпечити регулярне відвідування колонії № 65 
рентгенологом (пункт 124).

Колонія № 61 для ув’язнених, хворих на туберкульоз

Рекомендації

– збільшити життєвий простір пацієнтів для якнайшвидшого 
досягнення норми в 5 мІ на одного пацієнта, що передбачено 
кримінально-виконавчим кодексом (пункт 130);

– поліпшити, де це необхідно, природне освітлення та вентиля-
цію в камерах відділень камерного типу (пункт 130);

– забезпечити ув’язнених одягом, що відповідає кліматичним 
умовам, предметами особистої гігієни та основними миючи-
ми засобами (пункт 130);

– збільшити кількість відвідувань душу (пункт 130);
– вжити заходів для забезпечення матеріальних умов утри-

мання ув’язнених, що відповідають лікарняним стандартам 
(пункт 130);

– вжити заходів для забезпечення пацієнтів відділення № 1, 
стан яких не дозволяє їм користуватися сходами, можливіс-
тю доступу до щоденних прогулянок на свіжому повітрі 
(пункт 131);

– збільшити розмір прогулянкових двориків у відділенні камер-
ного типу (пункт 131);

– вжити заходів для роздільного утримання пацієнтів у при-
йомному та хірургічному відділеннях (пункт 133);
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– вжити необхідних заходів у світлі зауважень, викладених у 
пункті 134 щодо ліків для лікування туберкульозу та спосте-
реження за ходом лікування (пункт 134);

– збільшити кількість медичного персоналу, що працює з по-
мираючими пацієнтами, задля забезпечення їх необхідною 
фізичною та психологічною допомогою (пункт 136);

– створити матеріальні умови для забезпечення належного догля-
ду в атмосфері, що відповідає людській гідності (пункт 136);

– дозволити родичам відвідувати помираючих пацієнтів (неза-
лежно від того, де вони утримуються); при необхідності варто 
змінити відповідні правила (пункт 136);

– невідкладно вжити необхідних заходів для викорінювання да-
ної практики та забезпечення необхідного лікування таких 
пацієнтів, включаючи направлення, при необхідності, до спе-
ціалізованих установ (пункт 138).

Коментарі

– розширити спектр видів діяльності, доступних ув’язненим у 
колонії № 61 (пункт 131);

– практика залучення ув’язнених до роботи санітарами повинна 
розглядатися як крайній засіб, і пацієнти ніколи не повинні 
брати участь у роздачі ліків або наданні медичної допомоги 
пацієнтам. Крім того, вони не повинні мати доступ до медич-
них записів і не повинні мати можливість бачити або чути 
пацієнтів під час медичних оглядів (пункт 132);

– КЗК сподівається, що робота з удосконалення операційної буде 
завершена в найближчому майбутньому (пункт 133).

Інформаційні запити

– коментарі української влади з питань, порушених у пункті 137 
щодо заяв про дострокове звільнення пацієнтів, що помира-
ють (пункт 137).

6. Інші питання

Рекомендації

– інформувати всіх ув’язнених про їхнє право на юридичну до-
помогу та доступних їм засобах опротестування рішень про 
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поміщення до дисциплінарної камери або приміщення ка-
мерного типу (пункт 139);

– обладнати камери ДІЗО/карцеру/ПКТ у колоніях № 61, 65 і 
100 таким чином, щоб забезпечити достатній доступ до при-
родного освітлення, необхідний рівень опалення та вентиля-
ції. Комітет також рекомендує переобладнати дані камери, 
щоб ув’язнені могли нормально сидіти та лежати, забезпечити 
їх нормальним столом. Зношені камери ДІЗО/ПКТ у колонії 
№ 61 необхідно відремонтувати, а постільну білизну – замі-
нити (пункт 140);

– забезпечити всіх ув’язнених, що перебувають в дисциплінар-
них камерах, доступом до матеріалів для читання (пункт 141);

– збільшити прогулянкові дворики для ув’язнених, що пере-
бувають у дисциплінарних камерах і відділеннях ПКТ у ко-
лоніях № 61, 65 і 100 (пункт 142);

– розглядати суворий режим ув’язнення як надзвичайний за-
хід, щоб забезпечити всім ув’язненим, у всій пенітенціарній 
системі, можливість побачень, а також скасувати заборону на 
одержання посилок під час перебування ув’язнених у ПКТ 
(пункт 143);

– вжити необхідних заходів, включаючи внесення змін до від-
повідних правил, для того, щоб у функції тюремних лікарів 
більше не входило схвалення поміщення ув’язнених до дис-
циплінарних камер та відділень ПКТ; правила та практика 
повинні враховувати принципи, викладені в Правилах 43.2 і 
43.3 Європейських тюремних правил (пункт 144);

– «короткострокові побачення» мають бути негайно звільнені 
від будь-яких фінансових пожертвувань із боку ув’язнених або 
їхніх родичів (пункт 147);

– припинити практику залучення ув’язнених-днювальних 
до завдань, пов’язаних з підтримкою порядку й контро-
лем (пункт 148);

– перевірити умови, за яких здійснюються обшуки ув’язнених, 
що виходять з майстерень в колонії № 100 і, при необхідності, 
вжити заходів, щоб такі обшуки проводилися в людяних і 
гідних умовах (пункт 149);

– українській владі рекомендується забезпечити суворе вико-
нання положень Кримінально-виконавчого кодексу щодо кон-
фіденційності листування з Уповноваженим Верховної Ради з 
прав людини та прокуратурою (пункт 151).
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Коментарі

– КЗК сподівається, що українські посадові особи забезпечать 
виконання законодавства щодо доступу до телефону у всіх ко-
лоніях (пункт 146);

– Комітет закликає українських посадових осіб якомога швидше 
покласти край вимогам фінансових вкладень із боку ув’язнених, 
що одержують дозвіл на тривале побачення (пункт 147);

– КЗК сподівається, що органи, уповноважені інспектувати ук-
раїнські пенітенціарні установи, скористаються цим правом 
(пункт 152).

Інформаційні запити

– чи доступні ув’язненим засоби опротестування рішень про їх-
нє поміщення в камери ДІЗО/карцер/ПКТ, включаючи право 
подавати апеляцію до органів поза колонією, зокрема, до суду 
(пункт 139);

– коментарі української влади щодо умов, за яких проводяться 
переклики в колоніях № 65 і 100 (пункт 150);

– чи застосовується правило, що листи, адресовані Уповнова-
женому Верховної Ради з прав людини та до прокуратури, а 
також листи, що направляються до міжнародних організацій, 
уповноважених одержувати скарги, не читаються адміністра-
цією пенітенціарних установ (пункт 151).
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Д о Д Ат о к  і і

державні та інШі органи, 
міжнародні й неурядові організаЦії, 

з якими проводила консультаЦії делегаЦія кзк

ДержАвні оргАни:

Державний Департамент Виконання Покарань

– В. В. КОЩИНЕЦЬ, голова Департаменту
– А. С. ЛАГОДА, перший Заступник Голови Департаменту
– А. Ф. ВИСОЧАНСЬКИЙ, заступник Голови Департаменту
– Н. Г. КАЛАШНИК, заступник Голови Департаменту
– А. Е. ОЛЕНЦЕВИЧ, заступник Голови Департаменту
– П. В. КОЛЯДА, голова Адміністрації
– М. В. МЕНДЕЛЬ, в.о. Голови планово-аналітичного відділу
– К. О. БАБАК, голова відділу європейської інтеграції, міжна-

родного співробітництва, преси та суспільних зв’язків

Міністерство Внутрішніх справ

– В. М. РУДИК, заступник Міністра Внутрішніх справ
– В. И. МАЄВСЬКИЙ, голова Департаменту громадської безпеки
– Ю. М. МАЗУР, голова спеціальних установ міліції та конвой-

ного підрозділу, Департамент громадської безпеки

Міністерство Охорони Здоров’я

– С. П. БЕРЕЖНОВ, заступник Міністра Охорони Здоров’я
– М. В. БАНЧУК, голова Департаменту з персоналу, освіти та науки
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– С. С. СТАХІВСЬКИЙ, голова Відділу із запобігання корупції 
та злочинності, Департамент з персоналу, освіти та науки

Служба Державної Безпеки

– А. М. МУДРОВ, заступник голови Служби Державної Безпеки
– В. Ю. ХОПТЯНИЙ, Заступник голови відділу логістики
– М. І. КОЧУБЕЙ, заступник голови відділу

Міністерство Оборони

– Ф. Ф. МАКАВЧУК, перший заступник, Центральний відділ 
служби законозастосування Збройних Сил

– О. М. ЄВЖЕЛОНОК, голова Департаменту охорони та патру-
лювання, Центральний відділ служби законозастосування 
Збройних Сил

– Р. О. ПЕЛЬЦ, в. о. голови планово-методичного відділу, Цент-
ральний відділ служби законозастосування Збройних Сил

Державна Прикордонна Служба

– В. М. МАРЧЕНКО, в. о. голови Департаменту Прикордонної 
Служба

– А. Д. ФЕДОСЄЄВ, голова Департаменту
– О. А. СКИГИН, голова Тюремного відділу, Відділ по роботі 

з іноземцями

Міністерство Юстиції

– Г. О. ГОНЧАРУК, глава відділу, Департамент з законодавства 
керування юстиції, законозастосування та боротьби зі зло-
чинністю

– В. К. МАНЬКО, провідний спеціаліст, Департамент з законо-
давства керування юстиції, законозастосування та боротьби 
зі злочинністю

Міністерство Закордонних Справ

– В. В. ВОЙТОВИЧ, голова відділу Ради Європи, Департамент 
Об’єднаних Націй таі Міжнародних Організацій
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– О. В. БОХОНСЬКА, аташе відділу Ради Європи, Департамент 
Об’єднаних Націй та Міжнародних Організацій

– О. В. КОРЧАК, аташе відділу Ради Європи, Департамент 
Об’єднаних Націй та Міжнародних Організацій

інші оргАни:

Апарат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

– Н. КАРПАЧОВА, Уповноважена Верховної Ради України з 
прав людини

Генеральна Прокуратура

– В. Г. НЕДІЛЬКО, Голова Департаменту з нагляду за виконан-
ням покарань та іншими заходами позбавлення волі

міжнАроДні оргАнізАції:

– Делегація Комісії Європейського Союзу в Україну
– Місія Міжнародної Організації міграції в Україні
– Офіс Координатора Проекту ОБСЄ в Україні
– Регіональна Делегація Міжнародного Комітету Червоного Хрес-

та, Київ
– Представництво Уповноваженого з питань біженців Організа-

ції Об’єднаних Націй в Україні

неДержАвні оргАнізАції:

– Донецький Меморіал
– Харківська правозахисна група
– Український союз адвокатів
 

[1] Перший візит відбувся в лютому 1998 р., другий – у липні 
1999 р., третій – у вересні 2000 р., четвертий – у листопаді/груд-
ні 2002 р. Звіти КЗК про ці візити, а також відповіді українського 
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уряду, публікувалися на запит української влади (CPT/Inf (2002) 19 
і CPT/Inf (2002) 20; CPT/Inf (2002) 21 і CPT/Inf (2002) 22; CPT/Inf 
(2002) 23 і CPT/Inf (2002) 24; CPT/Inf (2004) 34 і CPT/Inf (2004) 35).

* Наступний візит
* Наступний візит
[2] Див. пункт 13 Постанови № 494 Прикордонної Служби від 30 

червня 2004 р.
[3] Див. пункт 11 CPT/Inf (2004) 34.
[4] Особа, що утримується в ув’язненні має, у принципі, бути 

переведена до слідчого ізолятору (СІЗО). Проте ув’язнені можуть ут-
римуватися в ІТУ протягом 10 днів.

[5] Ці особи утримувалися в спеціальних центрах, підвідомчих 
міліції, для утримання під вартою, [6] Ці особи утримуються в центрі 
прийому та розподілу бродяг.

[7] Стаття 29: «Ніхто не може бути заарештований або перебувати 
під вартою без обґрунтованого судового рішення тільки на підставі і 
у відповідності до процедури, передбаченої законом».

[8] Такі ув’язнені або підозрювалися в здійсненні адміністратив-
них правопорушень, або були засуджені за такі правопорушення на 
строк до 15 діб (наприклад, відповідно до Розділу 185 Кодексу про 
адміністративні правопорушення), або затримані за бродяжництво.

[9] Точніше кажучи, із січня по жовтень 2005 р. українські про-
куратури одержали 102580 скарг, пов’язаних із слідством і допитами 
(82708 в 2004 р.). А того ж часу, на 16914 співробітників правоохорон-
них органів були накладені дисциплінарні санкції за прокурорським 
запитом (в 2004 р. – 16.189), 36 кримінальних справ були відкриті за 
фактами застосування катувань і використання інших заборонених 
методів слідства та допиту.

[10] Закон № 2322-IV від 12 січня 2005 р.
[11] Див. також експертну оцінку проекту КПК, підготовленого 

за запитом українського уряду в 2003 р. Генеральним Управлінням з 
правових питань Ради Європи.

[12] Асоціація Адвокатів усе ще не заснована в Україні на націо-
нальному рівні. Групи адвокатів заснували асоціації в різних ре-
гіонах країни. Проте, у багатьох випадках, адвокати відмовляють-
ся виконувати законні функції, коли вони не приносять вигоди. 
Крім того, сьогодні в Україні будь-який практикуючий фахівець (не 
обов’язково професійний юрист) може діяти як «радник захисту» 
для осіб, підозрюваних або засуджених за кримінальний злочин.
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[13] У Розділі 5 Закону про міліцію йдеться, що міліція «повинна…
при необхідності, вживати заходів для надання термінової медичної 
або іншої допомоги затриманим або заарештованим особам...».

[14] Наприклад, 10 чоловік утримувалися в камері площею близь-
ко 14 м2.

[15] Для приклада: дві камери площею 1.4 м2 (1.7 x 0.8 м) і 3.4 м2 
(2.15 x 1.6 м) у Жовтневому районному відділі внутрішніх справ у 
Полтаві та одна камера площею 4.12 м2 (2.75 x 1.5 м) у Мукачівському 
міському відділі внутрішніх справ.

[16] Див. Закон № 1277-IV від 18 листопада 2003 р. і пункт 12-2 
Кінцевих і Проміжних Положень (Частина VII) переглянутого Кодек-
су про адміністративні правопорушення, прийнятий 6 липня 2005 р. 
і набравший чинності 1 вересня 2005 р.

[17] Для більш докладної інформації див. Резолюцію Кабінету 
Міністрів України № 1110 від 17 липня 2003 р. про прийняття Типо-
вих Положень про ізолятори тимчасового утримання для іноземних 
громадян та осіб без громадянства, що незаконно перебувають на 
території України.

[18] Що стосується двох типів приміщень, див. Наказ № 494 При-
кордонної Служби від 30 червня 2004 р.

[19] Див. Розділ 32 Закону «Про правовий статус іноземних гро-
мадян та осіб без громадянства» і вищезгадане рішення Кабінету 
Міністрів № 1110 від 17 липня 2003 р.

[20] Див. рішення Кабінету Міністрів № 945 від 24 вересня 
2005 р.

[21] Проте, вони продовжували керувати Павшинським центром.
[22] Включаючи людські ресурси. Ситуація з персоналом у Пав-

шинському центрі, вочевидь, не відповідала потребам осіб, що утри-
мувалися там (тільки 50% робочих місць були зайняті).

[23] Див. вищезгаданий Наказ № 494 Прикордонної Служби від 
30 червня 2004 р. та рішення Ради Міністрів № 1110 від 17 липня 
2003 р.

[24] Наприклад, див. Наказ № 494 від 30 червня 2004 р.
[25] Див. Розділи 9 та 12 Акту про біженців, зі змінами, внесени-

ми Законом № 2601-IV від 31 травня 2005.
[26] Див. Розділ 16 Акту про біженців.
[27] Див. Наказ № 494 Прикордонної Служби від 30 червня 2004 р. 

(пункт 3.4. Інструкції із процедури утримання осіб, затриманих в 
адміністративному порядку Державною Прикордонною Службою за 
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порушення законів про Державний кордон України або підозрюва-
них у здійсненні кримінальних злочинів).

[28] Директива 12: «2. […] країна, що висилає, і приймаюча краї-
на повинні враховувати обмеження, що накладаються на обробку 
особових даних стосовно причин, через які особа повертається до 
країни [...]

4. Країна, що висилає, повинна вжити заходів, щоб обмін інфор-
мацією між владою цієї країни і владою країни, куди повертається 
особа, що висилається, не викликав небезпеку для даної особи або 
його/її родичів після її повернення. Зокрема, не можна передавати 
інформацію щодо заяв про політичний притулок».

[29] Див. документ CPT/Inf (2002) 19.
[30] З яких 439 осіб утримувалися у двох трудових профілак-

торіях.
[31] У колоніях для жінок і дітей – 4 м2, у лікувальних установах 

і колоніях для хворих на туберкульоз – 5 м2.
[32] В 2005 р. з 8414 осіб, що підпадають під умови амністії, 6369 

були звільнені, а строки ув’язнення 1592 були скорочені.
[33] Медичний звіт має складатися для будь-якого випадку засто-

сування сили персоналом (застосування PR73).
[34] У цьому випадку виявилося, що в серпні 2005 р. у колонії 

№ 100 ув’язнений одержав серйозні травми (численні глибокі рани 
на голові зі струсом головного мозку, перелом правої лопатки, закри-
тий перелом правої великої гомілкової кістки, закритий перелом II 
і IV п’ясткових костей правої руки, рвана рана на передній стороні 
плеча, ушиби м’яких тканин), що вимагають госпіталізації, які не 
могли бути результатом обставин, про які було повідомлено, а саме: 
«ув’язнений через необережність впав, спускаючись металевими схо-
дами». Один з лікарів делегації зробив висновок, що такі травми не 
могли бути отримані в результаті падіння зі сходів.

[35] Під час відвідування у відділенні для таких ув’язнених пере-
бувало 59 осіб.

[36] Правило 20.2 говорить, що одяг ув’язнених «не повинний бу-
ти ганебним або принижуючим».

[37] У відділеннях соціальної реабілітації ув’язнені, у яких закін-
чується строк або які підлягають достроковому звільненню, підго-
товляються до життя поза в’язницею.

[38] Див. також Коментар до Рекомендації Rec(2006) Комітету 
Міністрів країнам-членам Європейських Тюремних Правил, що го-



 Доповідь КЗК про візит 2005 року

���

ворить, що «хоча робота може бути основним компонентом режиму 
ув’язнених, вона не повинна виключати інші форми діяльності».

[39] Включаючи 14 осіб, не хворих на туберкульоз, які працюють 
на кухні та у пекарні, а також виконують інші господарські роботи.

[40] Відділення № 1 для хронічних хворих; відділення № № 2, 
5 і 6 для незаразних пацієнтів; відділення № № 10, 11 і 12 для па-
цієнтів, що перебувають під наглядом, і відділення № № 3 і 7 для 
пацієнтів з позитивними результатами аналізів. У відділенні камер-
ного типу (№ 4), пацієнти також розподіляються по камерах з ура-
хуванням діагнозу.

[41] Передбачено в Розділі 154, пункт 5, кримінально-виконавчо-
го Кодексу та у Главі 10 Спільної Інструкції 3.6 Департаменту вико-
нання покарань і Міністерства охорони здоров’я.

[42] Поміщення до карцеру стосується тільки ув’язнених, що ут-
римуються в камерах суворого режиму, і осіб, що відбувають довічне 
ув’язнення.

[43] Вищезгадані Правила говорять:
«43.2. Лікар або підлегла такому лікареві медична сестра зверта-

ють особливу увагу на здоров’я ув’язнених, що утримуються в умовах 
одиночного утримання, щодня відвідують їх і надають їм невідклад-
ну медичну допомогу та лікування на прохання таких ув’язнених або 
співробітників пенітенціарної установи.

43.3. Лікар доповідає директорові щодо всіх випадків, коли іс-
нує припущення, що продовження ув’язнення або будь-які умови 
ув’язнення, включаючи умови одиночного утримання, ставлять під 
загрозу фізичне або психічне здоров’я ув’язненого».

Див. також відповідну частину Коментарів до переглянутих 
Європейських Тюремних Правил, де, зокрема йдеться: «Лікарі або 
медичні сестри не можуть давати висновок про те, що ув’язненого 
можна покарати, але можуть повідомити тюремну адміністрацію про 
небезпеку деяких заходів для здоров’я ув’язнених [...]».

Переклад Харківської правозахисної групи
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відповідь 
українського уряду 

на звіт Європейського комітету 
у запобіганні катуванням чи нелюдському 

або такому, що принижуЄ гідність, 
поводженню чи покаранню (кзк) 

про його візит до україни 
9-21 жовтня 2005 р.

Український Уряд запросив публікацію цієї відповіді. 
Звіт КЗК про візит до України в жовтні 2005 р. 

Наданий у документі CPT/lnf (2007) 22.

Страсбург, 20 червня 2007 р.
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звіт про заХоди, вжиті відповідно до рекомендаЦій 
і зауважень кзк, викладеними у звіті уряду україни 

про візит кзк до україни 9-21 жовтня 2005 р.

Звіт Уряду України наданий Європейським Комітетом із за-
побігання катуванням після його візиту до України, 24 листопада – 
6 грудня 2002 р., був уважно вивчений Державним Департаментом 
виконання покарань та іншими державними органами. Були всебічно 
проаналізовані рекомендації та зауваження, що викладені у вищезга-
даному звіті КЗК; був розроблений і реалізується комплекс організа-
ційних і практичних заходів для усунення виявлених недоліків.

A. устАнови, піДпоряДковАні	
міністерству внутрішніх спрАв

Міністерство внутрішніх справ України розглянуло відповідні 
пункти звіту делегації КЗК та рекомендації, надані Комітетом у ре-
зультаті візиту до України в жовтні 2005 року, і хоче повідомити про 
наступне:

Пункти 5, 6

З метою забезпечення безперешкодного доступу членів делегації 
КЗК до місцевих органів Міністерства внутрішніх справ України, 
до усіх органів внутрішніх справ був спрямований відповідний до-
кумент (Директива № 972 від 01.12.2005 р.). Документ наказує, що 
у випадку прибуття членів делегації КЗК, що мають із собою необ-
хідні документи, надавати їм безперешкодний доступ до приміщень, 
де перебувають ув’язнені. Крім того, у випадку відповідного запиту, 
Міністерство готове повідомити КЗК про всі місця, де можуть утри-
муватися ув’язнені.
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Пункт 8

Згідно з Наказом Міністерства № 345 від 27.04.2005 р., були пе-
ревірені (проінспектовані) всі приміщення місцевих органів внут-
рішніх справ, де утримуються ув’язнені. Були оцінені обсяги необ-
хідних ремонтних і будівельних робіт відповідно до вимог делегації 
КЗК.

Завдяки перерозподілу коштів спеціального фонду органів 
внутрішніх справ, 4 мільйони гривень використовуються для поліп-
шення умов утримання затриманих осіб у відповідних установах. 
З огляду на зауваження й рекомендації делегації КЗК, Департамент 
капітального будівництва й інвестицій, разом з Державним проект-
ним інститутом Міністерства внутрішніх справ України, розробили 
будівельні норми (стандарти) і типові проекти для установ органів 
внутрішніх справ України. Планується прийняти їх до кінця 2006 
року наказом Міністерства.

Пункт 12

Міністерство внутрішніх справ планує ініціювати розгляд Кон-
ституційним Судом України відповідність статті 11 Закону України 
«Про міліцію» вимогам статті 29 Конституції України щодо затрим-
ки бродяг і утримання їх у спеціальних центрах.

Пункт 13

Реалізується комплекс організаційних і практичних заходів що-
до запобігання жорстокого поводження з підозрюваними, включа-
ючи їх затримання під приводом вчинення ними адміністративних 
правопорушень, а також відмову від надання можливості одержання 
кваліфікованої медичної допомоги й повідомлення про факт затри-
мання родичам і адвокатам.

Пункти 20, 21 і 22

Відповідно до вимог Указів Президента України, рішень Уря-
ду України та керівництва Міністерства внутрішніх справ України, 
діяльність органів внутрішніх справ спрямована на подолання нега-
тивних факторів, що підривають авторитет міліції, на формування 
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позитивного іміджу закону та органів охорони правопорядку, що є 
оплотом стабільності в нашій країні.

З цією метою в 2003-2007 виконується Програма із створення 
позитивного іміджу міліції в Україні, а також Програма розвитку 
партнерських відносин між міліцією й суспільством. Був прийнятий 
Етичний Кодекс співробітників правоохоронних органів України, 
розроблений на підставі принципів Кодексу ООН для осіб, що пе-
ребувають на державній службі. У Кодексі враховуються положення 
«Декларації про поліцію» Парламентської Асамблеї Ради Європи і 
Європейський Кодекс поліцейської етики.

Для регулярного інформування всіх співробітників органів внут-
рішніх справ України про рішуче викорінювання всіх форм жорсто-
кого поводження та поганого ставлення до затриманих, Міністерст-
во внутрішніх справ України, у результаті останніх рекомендацій 
делегації КЗК, підготувало й спрямувало до правоохоронних органів 
відповідний інформаційний лист, що передбачає необхідність впро-
вадження комплексу превентивних заходів, пов’язаних із правами й 
законними інтересами ув’язнених.

У березні 2006 року було проведене засідання Колегії Міністерс-
тва внутрішніх справ України, присвячене питанням захисту прав 
і свобод людини, з урахуванням щорічного звіту Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини. Були затверджені конкретні 
заходи для вдосконалення роботи в цій сфері.

При Міністерстві було створено відповідну Громадську Раду. 
У всіх регіонах України мобільні групи займаються моніторингом 
питань захисту прав людини. Групи складаються із представни-
ків керівництва обласних управлінь і вищих навчальних закладів 
Міністерства внутрішніх справ України та представників право-
захисних неурядових організацій (НУО). Координація діяльності 
таких груп здійснюється представниками Міністерства внутрішніх 
справ у регіонах.

На жаль, ми змушені визнати, що деякі співробітники органів 
внутрішніх справ безвідповідально ставляться до виконання своїх 
службових обов’язків. У міліції допускається перевищення влади 
стосовно затриманого. Протягом перших 5 місяців 2005 року більше 
2,6 тисяч співробітників міліції були притягнуті до дисциплінарної 
відповідальності, а 195 співробітників були звільнені із правоохо-
ронних органів. Мали місце також порушення конституційних прав 
громадян. Було порушено 76 кримінальних справ проти співробіт-
ників, що допускають такі порушення. 56 з цих справ були пов’язані 
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з незаконним затриманням громадян або заподіянням їм тілесних 
ушкоджень, 16 – з незаконними обшуками та конфіскацією май-
на, 5 – з незаконним притягненням до карної або адміністративної 
відповідальності, 2 – зі службовою недбалістю. У цілому, протягом 
перших 5 місяців поточного року було ініційовано 338 криміналь-
них справ проти співробітників органів внутрішніх справ – на 12% 
більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, коли 
кількість таких справ була 301.

Крім того, улітку 2005 року Міністерство внутрішніх справ Ук-
раїни відкрило новий офіс для прийому громадян (часи прийому з 
9:00 до 17:00). Особлива увага приділяється скаргам і заявам грома-
дян, пов’язаним з насильством, нанесенням тілесних ушкоджень, 
катуваннями, незаконною затримкою та іншими формами жорсто-
кого поводження.

Міністерство внутрішніх справ України звертає особливу увагу 
на питання захисту прав і законних інтересів затриманих, що утри-
муються в ізоляторах органів внутрішніх справ. Рада Міністерства 
внутрішніх справ вже тричі розглядала ці питання в 2006 році (у бе-
резні, липні й вересні). Вищезгадані організаційні заходи дозволили 
активізувати дії в цій області.

Протягом останніх п’яти місяців в 269 ізоляторах органів внут-
рішніх справ були вжиті наступні заходи для поліпшення умов для 
затриманих:

– 670 камер були обладнані вмивальниками,
– 545 камер були обладнані туалетами,
– було встановлено 1.1 тисяч нових ліжок,
– було надано 5 тисяч комплектів постільної білизни.
Загалом, житлові умови затриманих покращилися в 406 ізоля-

торах Міністерства внутрішніх справ України. Обласні управління 
МВС одержали близько 2 мільйонів гривень на ці цілі.

Необхідно помітити, що цього року був створений новий ізоля-
тор для Покровського районного відділу Управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Дніпропетровській області. Після закін-
чення радикальної реконструкції були відкриті ізолятори в структурі 
Великобурлукського й Дергачівського районних відділів Управлін-
ня Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, а 
також Любешівського районного відділу Управління Міністерства 
внутрішніх справ України у Волинській області.
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Цього року ремонтні роботи були завершені в ізоляторах Києва, 
а також Донецької, Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-
Франківської, Луганської і Чернівецької областей.

57 ізоляторів були тимчасово закриті для проведення капіталь-
ного ремонту або реконструкції. 9 ізоляторів були закриті назавжди 
(у Миколаївській, Кіровоградській, Сумській, Херсонській і Черкась-
кій областях) у зв’язку з недоцільністю ремонту або реконструкції.

У рамках Програми будівництва, реконструкції й капітально-
го ремонту ізоляторів в 2006 і наступних роках, здійснюватиметься 
будівництво 22 нових ізоляторів в 16 областях України, 7 з них бу-
дуть відкриті до кінця поточного року.

Такі заходи дозволять забезпечити ув’язненим умови життя, що 
відповідають нормам і стандартам. Проте будівельні роботи зале-
жать від своєчасного фінансування. Тільки 9,2 мільйонів гривень 
були отримані з державного бюджету на ці цілі. Це становить близь-
ко 30% від запланованої суми (30 мільйонів гривень). Ми сподіває-
мося, що сума, що залишилася, буде отримана до кінця поточного 
року.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України контро-
лює процес приведення житлових умов затриманих і ув’язнених у 
відповідність до встановлених норм й стандартів.

Пункт 27

Наказ № 860 Міністерства внутрішніх справ України від 10 
жовтня 2005 р. передбачає надання першої допомоги, включаючи 
медичну, особам, що є жертвами злочину або перебувають в безпо-
радному або небезпечному для їхнього життя й здоров’я стані, дітям, 
позбавленим опіки, а також ув’язненим.

Пункти 29, 36

Наказ № 60/ick Міністерства внутрішніх справ України від 20 
січня 2005 р. передбачає суворий порядок і процедуру прийняття 
в слідчі ізолятори затриманих, підозрюваних у скоєнні злочинів, 
і ув’язнених. Зокрема, перед ув’язненням до камери стан здоров’я 
доставлених осіб обстежується фельдшером (якщо такого немає, то 
відповідні питання задаються черговим офіцером). Після цього за-
тримані проходять санітарні процедури.
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У випадку скарг ув’язненого на поганий стан здоров’я або при 
наявності явних ознак захворювання або тілесних ушкоджень, фель-
дшер зобов’язаний негайно запросити відповідного лікаря із цивіль-
ної медичної установи для обстеження затриманого та висновку що-
до можливості його подальшого перебування в ізоляторі.

Якщо медичний працівник приймає рішення, що ув’язнений не 
може перебувати в слідчому ізоляторі, хворий має бути спрямований 
для лікування до медичної установи Міністерства охорони здоров’я 
України.

Пункти 31, 32

З метою виконання вимог Закону України «Про міліцію» у час-
тині дотримання прав затриманих, Міністерство внутрішніх справ 
внесло зміни й виправлення у відповідні нормативні акти, які пере-
дбачають:

– інформування затриманого щодо причин й підстав його/її за-
тримання або арешту, роз’яснення його/її права на звернення 
зі скаргою до суду;

– роз’яснення затриманому положень статті 63 Конституції Ук-
раїни, що передбачає право на відмову від надання будь-яких 
відомостей або пояснень до прибуття адвоката; забезпечення 
затриманого друкованим роз’ясненням статей 28, 29, 55, 56, 
59, 62 і 63 Конституції України, що захищають його права й 
інтереси, зокрема, право на захист самостійно або за допомо-
гою адвоката з моменту затримання або арешту;

– у випадку усної або письмової заяви затриманої або заарешто-
ваної особи про його/її бажання скористатися послугами ад-
воката, співробітники міліції не мають права жадати від такої 
особи жодних пояснень або показань до прибуття адвоката;

– у випадку заяви про його/її бажання скористатися послуга-
ми адвоката або відмові від таких послуг, відповідний запис 
робиться в протоколі про затримання або арешт; запис має 
бути підтверджений підписом затриманої або заарештованої 
особи;

– невідкладно, але не пізніше, ніж через дві години після затри-
мання або арешту особи, необхідно повідомити його/її роди-
чів про затримання або арешт; у випадку відповідної усної або 
письмової вимоги така інформація повинна бути передана ад-
вокатові та адміністрації місця його/її роботи або навчання.
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Пункт 33

Відповідно до статті 44 Кримінально-процесуального кодексу 
України, особа, що є захисником відповідно до закону, уповноваже-
но захищати права та законні інтереси підозрюваного, відповідача, 
засудженого або виправданої особи й надавати йому/їй юридичну 
допомогу в межах кримінальної справи.

Стаття 45 Кримінально-процесуального кодексу України перед-
бачає обов’язкову участь адвоката під час дізнання, досудового слідст-
ва й розгляду кримінальної справи в суді першої інстанції, якщо:

– підозрювана або обвинувачувана особа не досягла 18 років 
(адвокат повинен бути запрошений з моменту його/її обви-
нувачення);

– підозрювана або обвинувачувана особа має психічні та фі-
зичні недоліки (наприклад, глухота, німота, сліпота тощо.) і 
не може реалізувати своє право на захист (захисник повинен 
бути запрошений з моменту його/її затримання, або обвину-
вачення, або виявлення таких недоліків);

– підозрювана або обвинувачувана особа не розуміє мови, що 
використовується в ході розгляду (захисник повинен бути за-
прошений з моменту його/її затримки або обвинувачення);

– особа підозрюється або обвинувачується в здійсненні злочи-
ну, що передбачає довічне ув’язнення (захисник повинен бути 
запрошений з моменту його/її затримки або обвинувачення);

– особа потребує примусового лікування (захисник повинен бу-
ти запрошений з моменту виявлення психічних відхилень);

– необхідне застосування примусових виховних заходів до пі-
дозрюваного або обвинувачуваного неповнолітнього (захис-
ник повинен бути запрошений з моменту першого допиту не-
повнолітнього або з моменту спрямування неповнолітнього 
до слідчого ізолятору).

Стаття 168 Кримінально-процесуального кодексу України за-
значає, що допит неповнолітнього свідка, що не досяг 14 років (на 
розсуд слідчого – 16 років), відбувається в присутності педагога й, 
у разі потреби, лікаря, батьків або інших законних представників 
неповнолітнього.

Міністерство внутрішніх справ України не має відомостей про 
факти порушення співробітниками міліції чинного законодавства в 
цій сфері.
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Пункт 34

Право на юридичну допомогу не реалізується в повному обсязі 
у зв’язку з позицією юристів, які дуже часто не бажають виконувати 
свою роботу безкоштовно. Цього року біля семи тисяч чоловік, які 
не могли оплатити послуги адвоката, були притягнуті до криміналь-
ної відповідальності.

Крім того, у більшості міст немає спілки адвокатів, і юристи 
займаються приватною практикою. Стаття 47 Кримінально-процесу-
ального кодексу України не передбачає можливості вимагати безко-
штовної юридичної допомоги від таких адвокатів. Дуже часто вони 
відмовляються надавати безкоштовну допомогу обвинувачуваним і 
відповідачам.

У зв’язку з цим буде доцільним створити в Україні державні ад-
вокатські організації для надання юридичної допомоги цієї категорії 
правопорушників.

Пункт 35

На виконання пункту 110 розділу «Надання безкоштовної юри-
дичної допомоги незаможним особам» Програми «Задоволення пот-
реб людей» Кабінету Міністрів України стосовно виконання проекту 
Закону «Про юридичну допомогу», Міністерство внутрішніх справ 
здійснило юридичний аналіз двох проектів законів України «Про 
адвокатуру» (реєстраційні номери 8666 8667).

Крім того, Указ № 509/2000 Президента України від 9 червня 
2006 р. «Про концепцію формування системи безкоштовної юридич-
ної допомоги» передбачає наступні заходи в цій області:

– реформування інституту адвокатури;
– підготовка нової версії Кримінального кодексу України;
– підготовка нової версії Кримінально-процесуального кодексу 

України;
– підготовка проекту Кодексу України про адміністративну від-

повідальність.
З метою реалізації права на безкоштовну юридичну допомогу 

для незаможних, в 2006 році Кабінет Міністрів України видав Указ 
№ 258 «Про порядок використання в 2006 р. коштів з державного 
бюджету для надання безкоштовної юридичної допомоги в кримі-
нальних справах» (7 березня 2006 р.).
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Пункт 37

Міністерство внутрішніх справ України розробило та направило 
до усіх органів внутрішніх справ нову форму офіційного протоколу 
про затримання особи, підозрюваної в скоєнні злочину. Протокол 
містить роз’яснення прав, передбачених пунктом 3 статті 5 Кон-
венції про захист прав і основних свобод людини (1950); відповідні 
статті Кримінально-процесуального кодексу України та Конституції 
України; права й обов’язки затриманих.

Крім того, всі співробітники органів внутрішніх справ забез-
печуються переліком основних прав людини, з яким співробітник 
міліції повинен ознайомити підозрюваного у скоєнні злочину або 
адміністративного правопорушення безпосередньо на місці його/її 
затримання.

Пункт 38

Відповідно до вимог Наказу № 485 Міністерства внутрішніх 
справ України від 18 серпня 1992 р., черговий офіцер місцевого від-
ділення міліції повинен розглянути обставини, пов’язані із затри-
манням особи за здійснення адміністративного правопорушення; 
зареєструвати факт затримання в спеціальному обліковому журналі, 
записавши туди номер відповідного протоколу й час, проведений 
затриманим у камері відділення.

Відповідно до вимог Наказу № 60/ick Міністерства внутрішніх 
справ України від 20.01.2005, затримані особи повинні прийматися 
слідчими ізоляторами цілодобово. Черговий офіцер повинен пере-
вірити, чи є підстави для утримання особи в слідчому ізоляторі. 
Далі черговий офіцер повинен зареєструвати особу, що надійшла, 
у журналі, що містить інформацію про всіх осіб, що утримуються в 
ізоляторі.

Пункт 42

Головне Управління Міністерства внутрішніх справ України 
підготовляє пропозиції про внесення змін і виправлень до норма-
тивних документів, що регулюють порядок і процедуру утримання 
затриманих осіб у приміщеннях чергових відділень органів внутріш-
ніх справ і в слідчих ізоляторах:
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1) Ми розробили вимоги щодо умов у приміщеннях, серед яких 
вимога достатнього природного та штучного освітлення, а 
також вентиляції. Буде ліквідовано переповненість. Ці при-
міщення будуть обладнані туалетами та умивальниками.

2) Ми плануємо прийняти участь у розробці конституційних 
норм і стандартів, а також у створенні модельних приміщень 
для затриманих у місцевих відділеннях внутрішніх справ (на 
міському й районному рівнях). Ми будемо контролювати від-
повідність всіх таких приміщень у місцевих відділеннях внут-
рішніх справ виробленим нормам і стандартам для оцінки 
рівня діяльності, необхідної для їхнього приведення у від-
повідність із рекомендаціями КЗК. Ми з’ясуємо обсяг коштів, 
пов’язаних з даною діяльністю, і джерела фінансування від-
повідних робіт.

3) Ми плануємо вирішити проблему утримання затриманих осіб 
у приміщеннях чергових відділень внутрішніх справ більше 
3 годин.

4) Ми готуємо пропозиції про внесення змін і виправлень до 
статті 277 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення для зменшення періоду розслідування адміністратив-
них правопорушень.

5) Ми готуємо пропозиції до відповідних юридичних органів 
про початок роботи чергових судів (у вихідні й свята, а також 
уночі, відповідно до розкладу чергувань) для того, щоб рі-
шення щодо затриманих приймалися протягом 3 годин після 
їхнього затримання.

6) Ми готуємо пропозиції про внесення змін і виправлень до 
законодавства України щодо проведення безкоштовного ме-
дичного обстеження осіб, що спрямовуються міліцією до ме-
дичних установ Міністерства охорони здоров’я України.

Цього року з метою виконання рекомендацій КЗК і ліквідації 
наслідків порушень конституційних прав і прав людини, виявле-
них Генеральною Прокуратурою України в слідчих ізоляторах, наше 
Міністерство створило проект плану організаційних і практичних 
заходів, спрямованих на поліпшення умов утримання й приведення 
їх у відповідність до міжнародних стандартів.

Зокрема, з метою гарантування конституційних прав і закон-
них інтересів затриманих у приміщеннях місцевих відділень міліції 
(міських і районних відділень внутрішніх справ), а також виконан-
ня відповідних рішень Міністерства (№ km/1 від 11.03.2006 р. і № 4 
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km/1 від 20.07.2006 р.), була видана Директива № 640 від 20.07.2006 р. 
«Про заходи щодо поліпшення умов ув’язнення і захисту прав лю-
дини в приміщеннях місцевих відділень міліції». Відповідно до цієї 
Директиви були полагоджені майже всі такі приміщення в міських 
і районних відділеннях. Відповідних заходів було вжито для забез-
печення постійної наявності питної води для ув’язнених. Там, де 
це було можливо, у камерах були обладнані туалети. Природне ос-
вітлення та вентиляція поліпшились. Їжа подається на одноразових 
тарілках. Проте необхідно відзначити неможливість реконструкції 
деяких приміщень для затриманих відповідно до рекомендацій КЗК 
через архітектурні й конструкційні особливості адміністративних 
будинків, у яких розташовані відділення міліції.

Міністерство внутрішніх справ підписало листа (посилан-
ня№ 9317/JIu від 17.07.2006 р.) Міністрові юстиції, Голові судової 
адміністрації та Голові Верховного Суду України, що мають метою 
сприяти прийняттю нового розкладу роботи (24 години, 7 днів на 
тиждень) судів, що розглядають справи вищезгаданих затриманих.

Крім того, лист (посилання № 11191 від 05.09.2006 р.) був спря-
мований до Міністерства юстиції України, Лист стосується скоро-
чення максимального терміну розгляду справ, пов’язаних із право-
порушеннями, передбаченими пунктом 2 статті 277 Адміністратив-
ного Кодексу України.

Необхідно зазначити, що, відповідно до Указу № 192-p, прийня-
тим Кабінетом Міністрів України 05.04.2006 р., Державний Комітет 
України з питань міграції й національностей передав у юрисдикцію 
Міністерства внутрішніх справ України два центри для іноземців і 
осіб без громадянства, що незаконно перебувають в Україні. Обидва 
ізолятори (у Волинській і Чернігівській областях) ще не функціону-
ють у зв’язку із проведенням реконструкції.

Б. устАнови, піДпоряДковАні ДержАвній прикорДонній	
служБі укрАїни

1. Про вирішення питання щодо пунктів тимчасового утриман-
ня для іноземців та осіб без громадянства «Павшино» при Мука-
чівському прикордонному загоні (далі – ПТУ «Павшино»). Зараз 
розглядається питання щодо передачі ПТУ «Павшино» Міністерству 
внутрішніх справ.
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12 січня 2006 р. народні депутати Закарпатської обласної 
ради прийняли рішення № 700 «Про передачу», що сто-
сується передачі власності ПТУ «Павшино»;
30 березня 2006 р. відбулася сесія урядового комітету, де 
розглядалося питання, і було прийнято відповідне рішен-
ня про прискорення процесу обладнання пунктів тимча-
сового утримання для іноземців і осіб без громадянства 
задля вживання заходів з їхньої репатріації; також було 
розглянуте питання щодо передачі ПТУ «Павшино» у ве-
дення Міністерства внутрішніх справ;
26 липня 2006 р., з метою виконання відповідного указу 
Президента України, Кабінет Міністрів України прийняв 
доручення, що стосується використання та управління 
ПТУ «Павшино» (№ 26069/1/1-06 від 26.07.2006);
Для виконання вищезгаданого указу, адміністрація Де-
ржавної прикордонної служби України ще раз підтвердила 
свою позицію щодо передачі ПТУ «Павшино» у ведення 
Міністерства внутрішніх справ України і його функціону-
вання до відкриття державних пунктів тимчасового утри-
мання для іноземців і осіб без громадянства в Чернігівсь-
кій і Волинській областях (лист Міністерству внутріш-
ніх справ України від 01.08.2006 р. № 0.29-15218/0/0-06). 
У цей момент це питання розглядається у МВС України.

2. З метою приведення системи утримання під вартою осіб, за-
триманих відповідно до адміністративного законодавства, згідно з 
міжнародними стандартами, а також забезпечення дотримання прав 
людини у ПТУ «Павшино», Державна прикордонна служба України 
здійснила наступні практичні кроки, головним чином за рахунок 
допомоги від неурядових організацій:

– були виконані ремонтні роботи у ПТУ «Павшино»;
– побудовано й введено в експлуатацію сучасну їдальню на 100 

місць, душові кабіни (на 10 осіб) і кімнату відпочинку із су-
путниковим телебаченням.

Були відремонтовані внутрішні туалети, і був побудований но-
вий туалет на вулиці. Заплановано додаткову реконструкцію кімнат 
для розміщення до 80 осіб за рахунок звільнення адміністративних 
приміщень ПТУ.

3. Пенітенціарні установи не перебувають у юрисдикції Де-
ржавної прикордонної служби.

•

•

•

•
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в. устАнови, піДпоряДковАні служБі Безпеки укрАїни

У відповідності до своїх повноважень, Служба безпеки України 
проаналізувала пункти 84 і 85 звіту КЗК та повідомляє наступне:

Пункт 84

На виконання положень статті 7 Закону України «Про контр-
розвідувальну діяльність» і статті 4 Закону України «Про попереднє 
ув’язнення», що стосуються організації й функціонування спеціаль-
них установ для утримання під вартою осіб, підозрюваних у під-
готовці або здійсненні підривної шпигунської діяльності, терорис-
тичній діяльності або здійсненні інших злочинів, Державна служба 
безпеки України створила Положення про слідчі ізолятори в системі 
Служби безпеки України. Відповідно до закону, ці установи є ізоля-
торами для досудового ув’язнення.

Досудове ув’язнення – запобіжний захід для осіб, що підозрю-
ються або звинувачуються у здійсненні злочину. Відповідно до статті 
106 Кримінально-процесуального кодексу України, протягом 72 го-
дин після затримки орган дізнання приймає рішення про звільнення 
затриманого з-під варти, якщо підозра в здійсненні злочину не під-
твердилася, про звільнення затриманого й вибір іншого запобіжного 
заходу, не пов’язаного з утриманням під вартою, або про доставку 
затриманого до суду для одержання ордера на арешт як запобіжний 
захід. Відповідна заява має бути розглянута судом протягом 72 го-
дин. Якщо ухвалення рішення про запобіжний захід потребує більш 
докладного дослідження відомостей про особу затриманого або об-
ставин здійснення злочину, суддя може продовжити термін затри-
мання до 10, а за заявою підозрюваного або обвинувачуваного – до 
15 діб. У такому випадку виноситься спеціальна ухвала (стаття 165-2 
Кримінально-процесуального кодексу України).

Пункт 85

У результаті перевірки інформації про затриманих, які утриму-
валися в порожній кімнаті без матраців, ковдр і їжі в Головному 
управлінні СБУ м. Ужгорода, було встановлено, що ці відомості не 
відповідають дійсності.

Насправді, 5 жовтня 2005 року, близько 6 ранку, громадяни Ук-
раїни, Конго та Гани були доставлені в Головне управління СБУ 



Доповіді КЗК (2002, 2005)

���

м. Ужгорода. Затримані перебували в кабінетах Управління разом зі 
співробітниками. Там вони давали пояснення із приводу обставин 
здійснення злочину. Біля полудня 5.10.2005 р. співробітники купили 
їжу й принесли її затриманим. Вищезгаданих громадян не поміщали 
в «порожні кімнати без матраців, ковдр...»

Через відсутність паспортів або інших документів, що підтвер-
джують їхній законний статус іноземців на території України, вони 
були спрямовані до центру прийому й розподілу бурлак Міністерст-
ва внутрішніх справ України в Закарпатській області на 30 діб.

м. устАнови, піДпоряДковАні ДержАвному ДепАртАменту	
виконАння покАрАнь укрАїни

Звіт українському урядові, складений Європейським Комітетом 
із запобігання катуванням після візиту до пенітенціарних установ 9-
21 жовтня 2005 р. був уважно вивчений керівництвом Департаменту 
і обговорений на розширеному засіданні обласних департаментів з 
метою ліквідації недоліків і вживання заходів відповідно до реко-
мендацій КЗК.

Пункти 92, 93, 94

Відповідно до статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу Ук-
раїни, житловий простір на одного ув’язненого в пенітенціарній ус-
танові має бути не меншим 3 м2, і не меншим 4 м2 для неповнолітніх 
і жінок. У медичних відділеннях пенітенціарних установ, у спеціаль-
них пенітенціарних установах для лікування всіх форм туберкульозу 
та у тюремних лікарнях ця норма становить 5 м2.

Відповідно до Закону України «Про попереднє ув’язнення», 
житловий простір для особи, що утримується в слідчому ізоляторі 
має перевищувати 2,5 м2, а для вагітних жінок 4,5 4 м2 (при строку 
вагітності більше п’яти місяців).

З метою приведення умов утримання в пенітенціарних установах 
у відповідність із законодавством і міжнародними стандартами, була 
розроблена Державна Програма поліпшення поводження із затрима-
ними та особами, що утримуються під вартою на 2006-2010 рр. Про-
грама була затверджена Указом Кабінету Міністрів України № 1090 
від 3 серпня 2006 р. У рамках цієї Програми планується збільшити 
місткість пенітенціарних установ на 22100 додаткових місць.



 Відповідь уряду України на Доповідь про візит 2005 року

���

Реконструкція житлових приміщень для лікування ув’язнених 
здійснюватиметься в період 2007-2010 р.р., якщо Департаменту буде 
виділятися достатньо коштів з державного бюджету. Також плануєть-
ся створення міжобласної багатопрофільної лікарні для ув’язнених.

З метою гуманізації кримінально-виконавчого законодавства 
Міністерство юстиції України розробило проект Закону України 
«Про внесення виправлень до Кримінально-процесуального кодексу 
України, Кримінального кодексу України й Кримінально-виконав-
чого кодексу України», що був спрямований у Кабінет Міністрів Ук-
раїни. Цей проект передбачає наступні зміни:

– поліпшення поводження з особами, що відбувають довічне 
ув’язнення:

– збільшення норм житлового простору на одну людину (з 3 м2 
до 4 м2);

– необмежений доступ до розмов по телефону;
– право ув’язнених подавати заява про умовне звільнення;
– звільнення від відбування покарання ув’язнених, що є інвалі-

дами першої або другої груп або хворих на серйозне захворю-
вання, за ухвалою суду або за заявою офіційного органа/поса-
дової особи пенітенціарної установи без уточнення, що харак-
теризує його/її поводження під час відбування покарання.

Виправлення до Кримінально-виконавчого кодексу України пе-
редбачають гуманізацію карного законодавства – у той час як прак-
тикуються необґрунтовано жорстокі покарання, має бути розширена 
можливість альтернативних заходів. Такий захід як утримання під 
вартою зазвичай застосовується до тих, хто вчинив дрібні право-
порушення тільки тому, що Парламент не може передбачити інші 
можливості.

Виправлення до Кримінально-виконавчого кодексу України вста-
новлюють максимальний термін утримання під вартою обвинувачу-
ваних або осіб, що очікують на суд, з урахуванням ступеня важкості 
вчиненого злочину.

Пункт 95

Раніше ув’язнених та їхні родини закликали робити «добровіль-
ні пожертвування» на підтримку пенітенціарних установ.

У цей час, розглянувши зауваження КЗК, Департамент вжив не-
обхідних заходів для ліквідації подібної практики. Вітаються пожер-
твування тільки від благодійних організацій.
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Утримання ув’язнених перебуває під інтенсивним контролем 
юридичних органів і осіб, а також під громадським контролем, і 
здійснюється за рахунок державного бюджету й виробничого при-
бутку пенітенціарних установ.

Цього року на будівельні проекти, включаючи ремонти й ре-
конструкцію, було витрачено 6,9 мільйонів гривень (із запланованих 
39 мільйонів гривень) коштів державного бюджету й 2,5 мільйони 
гривень із прибутку пенітенціарних установ.

Пункт 96

Український Уряд затвердив Державну Програму «Про поліп-
шення поводження із затриманими/ув’язненими в 2006-2010 рр.», 
Указ Кабінету Міністрів № 1090 від 3 серпня 2006 р., з метою за-
довольнити насущну потребу Державного Департаменту виконання 
покарань у розвитку соціально-освітніх програм і програм підго-
товки персоналу. Згідно з цією Програмою, з державного бюджету 
планується виділити кошти на утримання, матеріально-технічне 
забезпечення та реконструкцію пенітенціарних установ, а також 
ремонт чотирьох шкіл для підготовки/перепідготовки персоналу в 
Дніпропетровській, Київській, Хмельницькій і Чернігівській об-
ластях.

Пункт 98-103

У листопаді 2005 року слідчий відділ Харківського обласного 
управління провів офіційне розслідування випадків застосування 
спеціальних засобів у Темнівській пенітенціарній установі № 100 
Харківської області. Це – установа загального режиму для реци-
дивістів, засуджених за серйозні злочини.

За підсумками офіційного розслідування було складено спе-
ціальний докладний висновок № 6655 від 11 листопада 2005 р. Роз-
слідування виявило, що спеціальні засоби застосовувалися згідно 
або із процедурою й законними підставами, що передбачаються ук-
раїнським законодавством (стаття 106 Кримінально-виконавчого ко-
дексу України; пункт 7 частина 2 стаття 18 Закону України «Про дер-
жавну службу виконання покарань України»; пункти 59-61 Наказу 
Департаменту № 275-2003), або з нормами Європейських тюремних 
правил (пункти 39, 40 і 63).
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Завдяки завчасному застосуванню спеціальних засобів стосовно 
ув’язнених і ефективних заходів, вжитих адміністрацією установи 
№ 100, спостерігалося 57 випадків насильства з метою запобігання 
масових безладь.

Потрібно надати додаткові рекомендації посадовим особам пе-
нітенціарних установ щодо припинення жорстокого поводження з 
ув’язненими, оскільки загальні положення Європейських Конвенцій 
з прав людини були враховані в національному законодавстві.

Кримінально-виконавчий кодекс України, що набув чинності 
1 січня 2004 року а також Кримінальний кодекс України та інші 
законні норми, вимагають дотримання міжнародних стандартів і 
норм, пов’язаних із правами людини.

Стаття 1 Кримінально-виконавчого кодексу України зазна-
чає, що українське кримінально-виконавче законодавство регулює 
процедуру та норми виконання карних покарань, і спрямована на 
захист особистої недоторканності й інтересів ув’язнених, забезпе-
чення безпеки суспільства шляхом вживання заходів з необхід-
ного лікування та ресоціалізації затриманих/ув’язнених, а також 
запобігання катувань, нелюдського й принизливого поводження з 
ув’язненими.

Стаття 16 Закону України «Про Державну кримінально-вико-
навчу службу України» зазначає, що катування та нелюдське або 
принизливе поводження або покарання несумісні з роботою офіцій-
них органів Державної кримінально-виконавчої служби України, 
пенітенціарних і досудових установ.

Стаття 127 Кримінального кодексу України передбачає кримі-
нальну відповідальність за навмисне заподіяння фізичних або мо-
ральних страждань або катувань із метою змусити жертву зробити 
що-небудь всупереч його/її волі. Крім того, стаття 365 Криміналь-
ного кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за 
моральну або фізичну образу жертви.

Відповідно до директиви Департаменту № 3/4-4019/Kn від 24 
жовтня 2005 р., у цій установі камери для збуджених або схильних 
до насильства ув’язнених і камери для утримання в гамівних со-
рочках були виведені з експлуатації та перетворені на склади для 
майна ув’язнених. В інших пенітенціарних установах камер такого 
типу немає.

У ДІЗО й ПКТ Темнівської установи № 100 була проведена 
реконструкція системи опалення (середня температура в камерах 
не нижче 18°C), будуть оновлені системи вентиляції та освітлення 
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(лампочки потужністю 40 Ватів уже замінені 100-ватними). Робіт-
ники майстерні переведені до іншого приміщення із природним ос-
вітленням.

Пункти 104, 105

У випадку одержання травми ув’язненим, ця травма/ушкоджен-
ня фіксується в журналі для реєстрації ушкоджень у медичному від-
діленні пенітенціарної установи.

Крім того, травма/ушкодження обов’язково фіксується в спе-
ціальному журналі для реєстрації порушень і нещасних випадків у 
черговому відділенні пенітенціарної установи.

Травмований ув’язнений може проконсультуватися з лікарем, 
який зобов’язаний обговорити із керівником медичного відділення 
установи нещасний випадок, що відбувся з ув’язненим. Медичний 
персонал спільно обговорює ушкодження/травму, ставить діагноз і 
призначає необхідне лікування.

Ув’язнений, що одержав тілесне ушкодження, має право пода-
ти офіційну письмову скаргу керівникові пенітенціарної установи, 
що віддає наказ медичному персоналу провести медичне обстежен-
ня. Лікар повинен проводити його за відсутності іншого тюрем-
ного персоналу й зареєструвати подію в особистій медичній карті 
ув’язненого.

Для запобігання будь-яких форм жорстокого поводження з 
ув’язненими з боку медичного персоналу й для поліпшення стану 
охорони здоров’я в пенітенціарних установах у листопаді 2005 р. був 
проведений конкурс на краще медичне відділення в системі кримі-
нально-виконавчої служби України. Основною метою конкурсу було 
поліпшення матеріально-технічної бази служби охорони здоров’я й 
оздоровлення затриманих/ув’язнених.

З метою запобігання жорстокого поводження з ув’язненими 
деякі медичні працівники були притягнуті за таке поводження до 
дисциплінарної відповідальності – накази про дисциплінарні стяг-
нення були прийняті в Кіровоградській і Львівській областях (було 
покарано 6 осіб).

Стан служби охорони здоров’я в пенітенціарних установах бу-
ло досліджено на засіданні колегіумів Департаменту, що відбулось 
30 червня цього року. Були визначені заходи задля поліпшення 
ситуації.
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Пункт 107

Жінки, засуджені до довічного ув’язнення, відбувають покаран-
ня в пенітенціарних установах загального режиму й мають права та 
обов’язки ув’язнених, що перебувають у пенітенціарних установах 
загального режиму (розділ III Кримінально-виконавчого кодексу 
України). Правила внутрішнього тюремного розпорядку (Указ Де-
партаменту № 275 від 25 грудня 2006 р.), регулюють поводження з 
жінками, що відбувають довічне ув’язнення (див. www.zakonl.rada.
gov.uaycgibin/laws/main).

Не існує окремих інструкцій для жінок, засуджених до довічно-
го ув’язнення.

Пункти 108, 110, 112

У Качановській пенітенціарній установі № 54 Херсонської об-
ласті колишній слідчий ізолятор перебуває в цей час на ремонті. 
Планується відкрити відділення загального режиму, придатне для 
утримання 20 жінок, засуджених до довічного ув’язнення. Це відді-
лення займає три поверхи в будинку, що знаходиться окремо від ус-
танови. Будівництво цього корпуса ведеться відповідно до українсь-
кого законодавства та рекомендацій КЗК.

Жінки будуть розміщатися в п’яти кімнатах, забезпечених сані-
тарно-технічними пристроями та обладнанням. У даному секторі 
буде забезпечене відповідне освітлення (природне й штучне) та 
опалення. Також буде створено кімнату для емоційної релаксації. 
Ув’язненим буде дозволено вільно пересуватися відділенням протя-
гом усього дня.

На 5 жовтня 2006 року 66 чоловіків, що відбувають довічне ув’яз-
нення, перебували у відділенні суворого режиму Темнівської уста-
нови № 100 Херсонської області. Відповідно до пункту 24 Правил 
внутрішнього тюремного розкладу, особи, засуджені до довічно-
го ув’язнення, утримуються в камерах окремо від інших категорій 
ув’язнених і затриманих. Відповідно до пункту 1 статті 115 Кримі-
нально-виконавчого кодексу України, житловий простір на одного 
ув’язненого в пенітенціарній установі не має бути меншим 3 м2. За-
гальна житлова площа 27 приміщень для ув’язнених, засуджених до 
довічного ув’язнення – 316,6 м2, що становить у середньому 4,8 м2 на 
одну людину (від 3м2 до 10м2).
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Проект Закону України «Про внесення виправлень до Кримі-
нального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу Ук-
раїни й Кримінально-виконавчого кодексу України» було прийнято 
Кабінетом Міністрів України 18 жовтня 2006 р. Він передбачає збіль-
шення житлового простору на одного ув’язненого від 3 м2 до 4 м3.

Пункт 111

У Качановській пенітенціарній установі № 54 Херсонської об-
ласті проводяться освітні, спортивні й культурні заходи для жінок, 
засуджених до довічного ув’язнення.

Жоден ув’язнений не одержує відмови в доступі до представни-
ків будь-якої релігії. Ув’язнені можуть задовольняти свою потребу в 
релігійному житті, відвідуючи служби, що проводяться Українською 
Православною церквою щопонеділка, і релігійною конфесією «Нове 
покоління» – щонеділі.

Психологи пенітенціарних установ здійснюють психо-коригу-
вальні програми для ув’язнених, що відбувають довічне ув’язнення, 
а також проводять різні консультації. Щопонеділка глава соціально-
психологічного відділення проводить індивідуальні та групові зуст-
річі з ув’язненими. Ув’язнені також мають можливість брати участь у 
спеціальних інформаційних зустрічах, змаганнях із шахів і шашок і 
поетичних вечорах. Всі заходи, що стосуються дозвілля, проводяться 
в клубі пенітенціарної установи або в приміщеннях для засуджених 
до довічного ув’язнення.

Приміщення для осіб, що відбувають довічне ув’язнення, за-
безпечені інформаційними стендами, де представлені всі необхідні 
документи, що стосуються довічного ув’язнення, а саме: Криміналь-
но-виконавчий кодекс України, Правила для осіб, засуджених до 
довічного ув’язнення тощо. Будь-який ув’язнений може направити в 
адміністрацію пенітенціарної установи скаргу або запит і одержати 
допомогу або консультацію.

Всі особи, засуджені до довічного ув’язнення, приймають участь 
у Програмі диференційованого навчання: 13 ув’язнених – у програ-
мах «Професія» і «Юридичне навчання», 4 – у програмах «Творча 
діяльність» і «Духовне відродження».

Закон дозволяє засудженим до довічного ув’язнення одне щомі-
сячне короткострокове побачення й одне довгострокове побачення 
раз у три місяці з їхніми родинами та іншими родичами, а також 
необмежене одержання передач, листів, і перегляд телевізора.
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Пункти 113, 114

Клітка з металевих прутів у кімнаті персоналу встановлено від-
повідно до пункту 8 Правила внутрішнього тюремного розпорядку й 
Наказом Департаменту № 275 від 12 грудня 2003 р. «Про обладнання 
камер ДІЗО/ПКТ». Ця клітка забезпечує особисту безпеку персоналу 
та інших осіб (адвокатів, психологів тощо.) під час їхніх зустрічей з 
особами, що відбувають довічне ув’язнення.

Державна Програма поліпшення поводження із затриманими та 
особами, що утримуються під вартою на 2006-2010 рр., Указ Кабінету 
Міністрів України № 1090 від 3 серпня 2006 р. передбачає реконструк-
цію в Темнівській пенітенціарній установі № 100: збільшення майдан-
чика для фізичних вправ та удосконалення системи освітлення.

Відповідно до статті 151 Кримінально-виконавчого кодексу Ук-
раїни, особи, засуджені до довічного ув’язнення, утримуються в ізо-
ляторах. Згідно з положенням «Про відділення суворого режиму в 
пенітенціарних установах загального режиму» (Наказ Департаменту 
№ 124 від 8 липня 2005 р.), якщо ув’язнений, що відбув 10 років тю-
ремного ув’язнення, демонструє гарну поведінку та гарно працює, він 
має право брати участь у розважальних/спортивних заходах. Вжива-
ються всі відповідні заходи, аби ув’язнені, що відбувають довічне 
ув’язнення, могли зустрічатися із представниками будь-яких релігій 
поза камерами, одержували юридичну допомогу, могли зустрічатися 
із психологами, адміністрацією установи та викладачами.

У цей час 12 засуджених до довічного ув’язнення одержують за-
очну середню освіту.

Пункт 115

Реорганізується система спеціальної та багатопрофільної медичної 
допомоги ув’язненим, що відбувають довічне ув’язнення. Відповідно 
до рекомендацій КЗК були внесені виправлення до Правил тюремного 
розпорядку. Ці виправлення були затверджені Міністерством юстиції 
України (№ 958/12832, 9 серпня 2006 р.). У них зазначено: «Надан-
ня медичної допомоги особам, засудженим до довічного ув’язнення, 
здійснюється у відповідно обладнаних відділеннях спеціалізованих 
психіатричних лікарень. Медична допомога в протитуберкульозних 
медичних установах забезпечується відповідно до чинних норм Де-
партаменту».
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Були також внесені виправлення до Наказу Департаменту № 31 
від 16 лютого 2004 р. «Правила переводу ув’язнених, що потребують 
медичної допомоги, у тюремні медичні відділення». Правила надан-
ня медичної допомоги засудженим до довічного ув’язнення такі ж, 
як і для інших категорій ув’язнених.

Пункт 116

Забезпечення ув’язнених, що відбувають довічне ув’язнення, 
постільною білизною , одягом і взуттям здійснюється відповідно до 
Наказу Департаменту № 162 від 8 серпня 2000 р. «Введення Інструк-
ції із забезпечення затриманих/ув’язнених».

Цій категорії ув’язнених, так само, як і іншим, видається пов-
ний набір одягу – темно-синя бавовняна чоловічий/жіночий одяг, 
що відповідає порі року.

Відповідно до Правил внутрішнього тюремного розпорядку (До-
даток 8 до Наказу Департаменту «275 від 25 грудня 2003 р.), на формі 
зазначається тільки ім’я/ прізвище ув’язненого й номер його/її заго-
ну. Вказівка типу ув’язнення на новій тюремній формі заборонена.

Під час інспекційних візитів керівництво Департаменту пере-
віряє виконання вимоги про припинення практики, коли ув’язнених 
змушують стояти обличчям до стіни в присутності персоналу або 
відвідувачів.

У рамках дотримання санітарних правил у пенітенціарній ус-
танові ув’язнені мають можливість митися, міняти натільну та пос-
тільну білизну, а також стригтися як мінімум раз на тиждень.

Пункт 119

В установі № 65 Полтавської області для жінок, засуджених до 
довічного ув’язнення, у камерах були встановлені нагрівачі води, 
щоб жінки могли підтримувати необхідний рівень особистої гігієни 
цілодобово.

Були здійснені всі необхідні кроки для поліпшення поводження 
з ув’язненими в інших відділеннях Темнівської установи № 100.

Пункт 121

Кількість робочих годин ув’язнених повністю відповідає ук-
раїнському законодавству, дотримання якого перебуває під постій-
ним контролем Департаменту.



 Відповідь уряду України на Доповідь про візит 2005 року

���

Відповідно до статті 119 Кримінально-виконавчого кодексу Ук-
раїни, тривалість робочого тижня ув’язнених в установі № 65 Пол-
тавської області не може перевищувати фіксовану норму, передбаче-
ну в Трудовому кодексі України. Це питання також постійно конт-
ролюється Департаментом.

Відповідно до Наказу Голови Державного Департаменту ви-
конання покарань, Правила внутрішнього тюремного розпорядку 
строго регулюють перебування ув’язнених у робочій зоні пенітен-
ціарної установи, не пов’язане з виконанням поточних робіт.

Перебуваючи в робочій зоні, ув’язнені повинні пройти обсте-
ження/перевірку, розподіл по робочих місцях та інші заходи забез-
печення безпеки.

Пункт 122

Відповідно до статей 119-121 Кримінально-виконавчого кодексу 
України, Наказ Департаменти № 191 від 4 жовтня 2006 р. (реєстра-
ційний номер Ka 1328/9927, 18 жовтня 2006 р., Міністерство юстиції 
України), та Правил внутрішнього тюремного розкладу пенітенціар-
ної установи № 65:

А.
– Тривалість робочого (шість днів) тижня становить 40 годин на 

людину з одним вихідним днем на тиждень;
– Ув’язнені не працюють у вихідні й святкові дні, відповідно до 

трудового законодавства;
– Якщо ув’язнені працюють, як виключення, у вихідні та свят-

кові дні, вони мають одержати за це вільні дні або грошову 
компенсацію відповідно до українського законодавства.

Б.
– Робота ув’язнених оплачується відповідно до кількості/якості. 

Заробітна плата ув’язнених розраховується відповідно до фік-
сованого тарифу залежно від вироблення (залежно від кіль-
кості днів, тижнів, місяців тощо) або від кількості робочих 
годин відповідно до законодавства. Заробітна плата не може 
бути меншою стандартної мінімальної зарплати;

– Тривалість робочого дня становить сім годин (і п’ять – в один 
із днів);

– Відрахування, що покривають вартість харчування, одягу й 
постільних речей, комунальних послуг віднімаються з на-
рахованої зарплати. Виключення становлять робочий одяг і 
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спеціальні дієти для ув’язнених. Також ув’язнені повинні ком-
пенсувати збиток фізичним або юридичним особам відповід-
но до виконавчого листа.

Пункт 123

Відповідно до статті 126 Кримінально-виконавчого кодексу Ук-
раїни, адміністрація установи повинна забезпечувати освіту та про-
фесійне навчання ув’язнених у школах і робочих зонах. Інші види 
освіти також доступні ув’язненим відповідно до пункту 26.16 Євро-
пейських тюремних правил.

Пункти 124, 132, 136

Департамент проводить моніторинг роботи лікарів і кваліфікова-
ного молодшого медичного персоналу в пенітенціарних установах/лі-
карнях. Цього року 8 додаткових посад санітарних інспекторів були 
введені у вісьмох обласних адміністраціях, 22 лікаря-інфекціоніста по-
чали роботу в лікарні Державної Кримінально-виконавчої інспекції.

На сьогодні присутність медичного персоналу в пенітенціар-
них установах переглядається з метою приведення у відповідність 
із нормами Міністерства охорони здоров’я України. Ув’язненим не 
дозволяється роздавати ліки, мати доступ до медичних карт і бути 
присутніми при медичному обстеженні інших ув’язнених. Родини 
серйозно хворих ув’язнених можуть відвідувати їх.

Зараз розглядається питання відвідування установи № 65 сто-
матологом і гінекологом. Також є можливість регулярних консульта-
цій рентгенолога й рентгенівських обстежень ув’язнених. Багатопро-
фільна лікарня пенітенціарної установи № 100 повністю укомплек-
тована фельдшерами та психологами.

Зараз здійснюється перегляд списків медичного персоналу від-
повідно до директив Міністерства охорони здоров’я України.

Пункт 125

Після прибуття до пенітенціарної установи ув’язнені потрапля-
ють до карантинно-розподільного відділення. Вони проходять ме-
дичне обстеження з метою запобігання поширення інфекційних за-
хворювань серед ув’язнених. Крім того, представник медичної служ-
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би та представник соціально-психологічної служби проводять пере-
вірку камер з метою виявлення хворих, та інших приміщень – для 
перевірки санітарного стану.

Щорічно проводиться медична профілактична перевірка ув’яз-
нених за участю цивільного персоналу Міністерства охорони здоров’я 
України.

При виявленні серйозно хворих ув’язнених, вони переводяться 
до найближчої медичної установи для надання необхідної медичної 
допомоги.

Пункт 126

У цей час медичний огляд і лікування ув’язнених здійснюються 
поза видимістю/чутності інших співробітників пенітенціарної уста-
нови з метою збереження конфіденційності, за винятком випадків, 
коли медичний працівник спеціально просить про зворотне.

Пункт 130

З метою приведення умов утримання ув’язнених/затриманих у 
відповідність із законними нормами й міжнародними стандартами, 
щорічно вживаються заходи щодо ремонту в житлових і службових 
приміщеннях пенітенціарних установ.

Встановлення санітарного обладнання, розподіл туалетів і забез-
печення додаткового освітлення постійно контролюються адмініст-
рацією пенітенціарних установ.

У Херсонській пенітенціарній установі № 61 були зроблені ре-
монтні роботи в лікарні, що спеціалізується на лікуванні туберку-
льозу, з метою забезпечення відповідного рівня життя ув’язнених. 
Площа на одного ув’язненого тепер – 5,98 м2 (при нормі 5,00 м2). По-
чинаючи з 2006 р. житловий простір у камерах ізолятора було збіль-
шено, були забезпечені доступ денного світла та вентиляція.

Ув’язнені хворі на активну форму туберкульозу забезпечують-
ся речами та постільною білизною на підставі Наказу Департаменту 
№ 162 від 10 серпня 2000 р. «Інструкція про забезпечення речами й 
постільною білизною ув’язнених і затриманих осіб».

Хворі на туберкульоз повністю забезпечені одягом відповідно до 
пори року (верхній одяг, форма, лікарняний одяг), взуттям і постіль-
ними речами (матраци, подушки, наволочки, ковдри, рушники).
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Пацієнти також забезпечуються необхідними предметами гігіє-
ни. Зміна постільної/натільної білизни й лазневі процедури здій-
снюються щотижня задля дотримання необхідного рівня гігієни. 
Додаткові лазневі процедури надаються за заявою лікаря.

Пункт 131

Хворі на хронічний туберкульоз, що перебувають у відділенні 
№ 3, переведені з верхнього поверху на нижній, аби забезпечити 
їм можливість прогулянок на свіжому повітрі. Збільшено прогу-
лянкові дворики для ув’язнених, що знаходяться в приміщеннях 
камерного типу.

Пункт 132

У Херсонській пенітенціарній установі № 61 ув’язнені викону-
ють тільки збиральні роботи як санітари. Вони не мають доступу 
до розподілу ліків і медичних карток. Ув’язненим заборонено бути 
присутніми при медичному огляді інших осіб та їхньому лікуванні.

Пункт 133

У хірургічному відділенні було здійснено реконструкцію опера-
ційних, перев’язної, маніпуляційного кабінету, палат інтенсивної те-
рапії та палат для пацієнтів. Було прийнято позитивне рішення з пи-
тання щодо відокремлення хворих пацієнтів від інших ув’язнених.

Пункти 134, 138

2006 року лікарня Херсонської установи № 61 була достатньо 
забезпечена ліками першого й другого ступенів необхідності для лі-
кування туберкульозу.

Психічно хворі ув’язнені одержують необхідну допомогу. Психіч-
но хворі, що потребують спеціальної медичної допомоги, перево-
дяться до спеціалізованих медичних установ.

Пункт 136

Якщо ув’язнений є важко хворим та існує небезпека для його 
життя, голова пенітенціарної установи/лікарняного відділення дає 
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дозвіл на відвідування родичів. Таке відвідування не розглядається 
як звичайне побачення.

Описана процедура передбачається спільним наказом Департа-
менту та Міністерства охорони здоров’я України № 3/6 від 1 січня 
200 р. (пункт 19.3 «Забезпечення й порядок надання медичної допо-
моги затриманим/ув’язненим у Державному Департаменті виконан-
ня покарань України»).

Пункт 137

Випадків жорстокого поводження або катувань стосовно важ-
кохворих ув’язнених у пенітенціарних установах Державної кримі-
нально-виконавчої служби України не спостерігається.

Ув’язнені з важкими захворюваннями обстежуються спеціаль-
ним консиліумом лікарів. Конкретне важке захворювання є ар-
гументом для звільнення ув’язненого від відбування покарання й 
наступної передачі справи даної особи для розгляду в суді. Суд, у 
свою чергу, керуючись статтею 84 Кримінально-виконавчого кодексу 
України та статтею 408 Кримінально-процесуального кодексу Ук-
раїни, ухвалює рішення щодо подальшого відбування цією особою 
покарання або його/її звільненні.

Пункт 139

Після прибуття до пенітенціарної установи ув’язнений, перебу-
ваючи в карантинно-розподільному відділенні, одержує роз’яснення 
стосовно його/її прав і обов’язків, умов відбування покарання й 
Правил внутрішнього розпорядку в пенітенціарній установі.

У бібліотеках пенітенціарної системи України є достатня кількість 
юридичної літератури. Допомога у правових/юридичних питаннях 
можна також одержати в соціально-психологічній службі установи. 
Ув’язнені можуть користуватися допомогою адвокатів або юридичною 
допомогою інших фахівців у цій області. Ув’язнені мають право на 
зустрічі з керівництвом для викладення своїх особистих потреб.

Відповідно до статті 34 Кримінально-виконавчого кодексу Ук-
раїни, ув’язненим дозволяється скаржитися на дисциплінарні ви-
моги. Вони можуть повідомляти про дисциплінарні покарання, що 
накладаються, свої родини, судові органи, адвокатів або інших ком-
петентних посадових осіб.
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Ув’язнені мають можливість подавати запити/скарги адмініст-
рації установи, омбудсмену, Верховній Раді України, Європейсь-
кому Суду з прав людини або іншим міжнародним організаціям, 
до судів, органів місцевого самоврядування й неурядових органі-
зацій.

Крім того, була розроблена Пам’ятка для ув’язнених, засуд-
жених до довічного ув’язнення, що видається кожному такому 
ув’язненому при першому надходженні до пенітенціарної установи. 
Ця Пам’ятка допомагає ув’язненим подавати скарги до вищих ор-
ганів. Вона містить опис порядку подачі скарги, перелік офіційних 
органів, що займаються питанням дотримання прав людини, їхні 
адреси.

Пункт 140

У камерах ДІЗО/ПКТ у пенітенціарній установі № 65 Полтавсь-
кої області були прибрані віконні грати й зроблені вентиляційні от-
вори для забезпечення відповідного доступу природного світла та 
вентиляції. Системи опалення були оновлені в установі № 65 Пол-
тавської області та установі № 100 Харківської області. В установі 
№ 61 Херсонської області дотримання температурного режиму за-
безпечується за допомогою встановленого лічильника.

В установі № 65 Полтавської області обладнана кімната емоцій-
ної релаксації для ув’язнених, де вони можуть пройти тестування, 
прослухати лекції або прийняти участь у дискусіях. До цієї діяль-
ності також залучені працівники бюро працевлаштування, представ-
ники НУО й релігійних конфесій.

Пункт 141

У бібліотеках пенітенціарної системи України достатньо літера-
тури, до якої ув’язнені мають вільний доступ. Відповідно до пунк-
ту 88 Правил внутрішнього тюремного розпорядку, ув’язненим, що 
утримуються в ПКТ, дозволено читати книги, журнали й газети.

Пункт 142

З метою приведення поводження із затриманими/ув’язненими у 
відповідність до міжнародних стандартів, 3 серпня 2006 р. Кабінет 
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Міністрів України видав Указ № 1090, що затверджує Державну Про-
граму «Про поліпшення поводження із затриманими/ув’язненими в 
2006-2010 рр.». Ця Програма передбачає реконструкцію пенітенціар-
них установ, зокрема, збільшення розмірів майданчиків для фізич-
них вправ, комунальних послуг тощо.

Пункт 143

Ув’язненим не видаються посилки під час відбування дисциплі-
нарного покарання (але вони мають право на одержання посилок), 
вони також в камери ДІЗО/ПКТ або одиночні камери (стаття 134 
Кримінально-виконавчого кодексу України). Відповідно до пунк-
ту 38 Правил внутрішнього тюремного розпорядку, що прийняті 25 
грудня 2003 р., ув’язнені одержують посилки після сплину терміну 
дисциплінарного покарання.

Ця процедура одержання посилок може бути змінена тільки 
Верховною радою України.

Пункт 144

Приміщення ув’язненого в камери ДІЗО/ПКТ чиниться за рі-
шенням адміністрації установи. Медичний персонал пенітенціарної 
установи обстежує стан здоров’я ув’язненого та виносить рішення 
про можливість його/її приміщення в ДІЗО/ПКТ.

Пункт 146

Ув’язнені мають достатній доступ до телефону майже у всіх пені-
тенціарних установах у різних регіонах – це питання контролюється 
службою логістичної підтримки. У Херсонській установі № 61 теле-
фонний апарат буде встановлений до кінця 2006 року.

Пункт 147

Оплата короткострокових і довгострокових побачень здійснюєть-
ся ув’язненими або їхніми родичами. Вартість користування кімна-
тою для побачень еквівалентна витратам, і ці кошти витрачаються 
на утримання кімнати для побачень. Виділення коштів на ці цілі з 
державного бюджету не передбачено.
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Пункт 148

Днювальні не мають права застосовувати дисциплінарні по-
карання. Тільки керівник установи або особа, уповноважена ним, 
заступники керівника та керівник соціально-психологічної служби 
мають право накладати дисциплінарні стягнення.

Пункт 149

Обшуки ув’язнених здійснюються при вході в робочу зону та 
при виході з неї на контрольному пункті або в інших підходящих 
місцях. На початку обшуку ув’язненому пропонують викласти всі 
заборонені предмети.

Для виявлення металевих предметів використовуються спеціаль-
ні технічні.

Пункт 150

Переклики відбуваються відповідно до процедури, що передба-
чена пунктом 33 Правил внутрішнього тюремного розпорядку (Указ 
Департаменту № 275 від 25 грудня 2006 р.). Хворі ув’язнені, особи, 
що відпочивають після роботи, звільняються від перекликів. Глава 
установи затверджує перелік звільнених осіб.

У випадку поганої/холодної погоди переклики відбуваються в 
приміщеннях загонів.

На 5 жовтня 2006 року всі ув’язнені забезпечені відповідним 
одягом, взуттям і постільними речами відповідно до законодавства.

Пункт 151

У відповідності до статті 113 Кримінально-виконавчого кодексу 
України, всі скарги та заяви ув’язнених без цензури спрямовуються, 
протягом доби, омбудсмену, до Верховної Ради України, Європейсь-
кого Суду з прав людини або інших міжнародних організацій, чле-
нами яких є або з якими співробітничає Україна, до судів.

г. устАнови, піДпоряДковАні	
міністерству охорони зДоров’я укрАїни

Відповідно до пунктів 88-90, Міністерство охорони здоров’я Ук-
раїни закликає Міністерство внутрішніх справ України припинити 
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практику систематичного приковування ув’язнених, з метою безпе-
ки, до лікарняних ліжок металевим ланцюгом, що закріплюється на 
одному зап’ясті в Київській лікарні швидкої допомоги при обсте-
женнях та лікуванні (відповідного листа було спрямовано до Мініс-
терства внутрішніх справ України).

У вищезгаданому листі також зазначено, що медичні огляди по-
винні проводитися поза чутністю й, якщо медичний персонал не 
просить про зворотне, поза полем видимості співробітників органів 
внутрішніх справ.

Співробітники органів внутрішніх справ не повинні носити на 
очах у пацієнтів кийка, вогнепальної зброї та газових балончиків. 
Відкрите носіння вогнепальної зброї та інших пристосувань загро-
жує як ув’язненим, так і персоналу. Така ситуація явно не сприяє 
розвитку позитивних відносин між персоналом та ув’язненими. Ба-
жано, аби співробітники органів внутрішніх справ взагалі не носи-
ли їх. У разі потреби, кийки та газові балончики повинні носитися 
потай. Вогнепальну зброю варто залишати в безпечному місці при 
вході в лікарню.

Порушені вище питання обговорюються Міністерством охорони 
здоров’я України та Міністерством внутрішніх справ України.

Переклад Харківської правозахисної групи
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