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1. СПРАВИ З ПОЛІТИЧНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ 

1.1. «Справа одеських комсомольців» 

15 декабря 2002 года, как сообщило СБУ, в Одессе и Николаеве совме-
стными усилиями МВД и СБУ была проведена операция по задержанию по-
дозреваемых в террористической деятельности членов ЛКСМУ. 10 января с.г. 
задержанным были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного 
кодекса, главная из которых – «терроризм». Среди 11 обвиняемых – 6 комсо-
мольцев, а также несколько граждан других стран. 

Бюро ЛКСМУ распространило заявление, в котором, в частности, го-
ворится, что «уже на начальном этапе дела необъективность, политическая 
заангажированность расследующих его следственных органов является совер-
шенно бесспорным фактом. Применяемые следствием методы дознания но-
сят откровенно беззаконный, противоправный характер». 

Родственники арестованных мальчишек утверждают, что к ним приме-
няются пытки. 

Как указывается в заявлении, «по утверждению следствия, во время до-
проса один из арестованных, Олег Алексеев, «выбил себе глаз, якобы пытаясь 
покончить с собой». Даже если он действительно пытался покончить с собой 
во время следствия, разве это ни о чем не говорит? Арестованные террористы – 
почти дети. А на их поломанных жизнях власти пытаются строить образ внут-
реннего врага. 

До чего все похоже! У комсомольцев – пытающийся покончить с собой 
Олег Алексеев, у унсовцев – пытающийся поджечь себя в зале суда Олег Бойко. 
15-го арестовали комсомольцев, а 26-го осудили членов УНА-УНСО. 

Для власти, когда дела ее не так хороши, как хотелось бы, поиск внут-
реннего врага – один из лучших проверенных рецептов. И именно такой на-
стойчивый поиск настораживает в последнее время. Особенно горько стано-
вится, когда молодые жизни – не более чем разменная карта в руках полити-
ков, не более чем аргумент в руках власти. 

(«Объектив-НО», №3, 16 января 2003 г.) 

* * * 
Йтиметься про речі, що мали місце в Одесі та Миколаєві наприкінці ми-

нулого року. За даними СБУ, саме там і саме тоді «було встановлено існу-
вання конспіративно-терористичної групи. Її члени, зокрема активісти нового 
українського комсомолу, маючи ліво-радикальні погляди, планували повалення 
конституційного устрою та державної влади. На початковому етапі цією ор-
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ганізацією планувалося створення на території південних областей Причор-
номорської Радянської Соціалістичної Республіки шляхом ведення партизан-
ської війни». 

Якщо конкретніше, то йдеться про те, що група з 11 осіб, плекаючи 
плани перевороту, грабувала ювелірні магазини, ломбарди та пункти обміну 
валют, аби накупити собі зброю, вибухові пристрої і – гайда на Чорнобильську 
АЕС захоплювати владу. СБУ твердить, що на чолі «невловимих месників» 
стояв перший секретар Одеського міського комітету ЛКСМУ Андрій Яко-
венко. 

«Це помста за активну суспільну позицію комсомолу, за участь, зокрема, 
в акціях «Повстань, Україно!», – говорить народний депутат України (фракція 
Компартії), лідер ЛКСМУ Андрій Поліїт і додає, що заарештованих комсомо-
льців б’ють у слідчому ізоляторі. За словами депутата, випущена під підпи-
ску неповнолітня дівчина, яку взагалі ніхто не мав права затримувати, роз-
казувала про удари по нирках і по животу, про тягання за волосся коридорами 
СБУ. Її свідчення документально засвідчені. Що ж до решти обвинувачених, 
то всіх осіб, чиї імена фігурують в справі, ретельно обшукували, але нічого 
кримінального в їхніх кишенях та помешканнях знайдено не було, тобто не 
було й підстав для тримання їх під вартою, наголошує Поліїт. Водночас аре-
шти продовжувалися, причому відбувалися вони з неабияким поспіхом – 
комсомольців «брали» прямо у спортивному клубі або під час занять. Про 
жодні вагомі підстави для подібних дій з боку слідства годі й говорити. Нара-
зі від комсомольців очікується одне – «цариця доказів», добровільне зізнання 
у злочині... 

До справи «партизанів» була ще справа з нейтралізацією чернігівських 
«грибників»... 

Проведемо експеримент – до абревіатури «СБУ» доберемо якомога бі-
льше асоціацій. Ось мій ряд: Юрій Мозола, замах на Наталю Вітренко, «гри-
бники», події 9 березня. Що ж до справи «грибників», народженої ще за часів 
Леоніда Деркача та доведеної до суду Володимиром Радченком, то «одеські 
експропріатори» виглядають відвертим мавпуванням, пласким і нецікавим. 
Раніше були вороги народу, психи, що зводили наклеп на радянський лад, а 
тепер з’явились «терористи», які цей самий радянський лад обожнюють і 
мріють відновити шляхом партизанської війни... 

(«Україна молода», №9, 17 січня 2003 р.) 

* * * 
Защитники арестованных обвиняют сегодня спецслужбы Украины в вы-

полнении заказа, заангажированности и предвзятости. По словам родствен-
ников заключенных в Одессе, милиция идет на все, чтобы добиться признания 
в террористической деятельности. У Андрея Яковенко зафиксирован сердечный 
приступ. Родственники россиянина Игоря Данилова сомневаются, жив ли он. 
Свидания с заключенными запрещены. Но многие из тех, кто знаком с ними, 
сомневаются в их причастности к террору, убийствам, грабежам. После того как 
в дело включились адвокаты, нанятые родственниками и Комитетом защиты 
политзаключенных, некоторые арестованные стали отказываться от подпи-
санных ранее признаний. Обращает на себя внимание тот факт, что аресты 
были проведены накануне обсуждения Верховной Радой бюджета на 2003 



 5 

год, в котором статья расходов на силовые ведомства должна была быть зна-
чительно урезана. 

(«День», №9, 18 января 2003 г.) 

* * * 
Более 30 членов левых организаций Одессы обратились 5 ноября в Ге-

неральную прокуратуру Украины с требованием провести расследование по 
факту внезапной смерти в Одесском СИЗО 19-летнего комсомольца Сергея 
Бердюгина, который обвинялся в совершении двух террористических актов, 
покушении на убийство семи сотрудников правоохранительных органов и т.п. 

В камерах СИЗО осталось 10 сообщников Бердюгина. Все они граждане 
Украины, России и Молдавии. Среди них шесть комсомольцев. Следствие уста-
новило, что Бердюгин и его товарищи причастны к подготовке взрыва в октяб-
ре прошлого года в Киеве возле здания Службы безопасности Украины. 

В Одесском областном суде корреспонденту «Примы» сообщили: «В конце 
октября в зале суда Бердюгину стало плохо. Его отвезли в тюремную больницу, 
где он скончался 1 ноября». По словам членов Одесской областной органи-
зации компартии, 19-летний Бердюгин никогда не жаловался на здоровье. 

(www.expert.org.ua) 

* * * 
Смерть Бердюгина произошла 1 ноября в отделении реанимации. 
По словам главврача больницы, Бердюгин был госпитализирован в реа-

нимацию с предварительным диагнозом – желтуха. Однако потом врачи обнару-
жили у него злокачественную неоперабельную опухоль печени с метастазами. 

Как сообщили в Одесском ЛКСМУ, Бердюгин находился в больнице при-
кованным наручниками к кровати, однако врачи этот факт не подтвердили, а 
лишь отметили, что больной был под охраной. В ЛКСМУ считают, что Бердю-
гин был госпитализирован слишком поздно. 

(Mignews.com.ua) 
Див. також – «Труд-7», Украина, №87, 7-12 ноября 2003 г.; «Юг», г. Одесса, 

№73, 6 ноября 2003 г.; «Вечерние вести», №175, 19 ноября 2003 г.; 
«Без цензуры», №37, 21-27 ноября 2003 г.) 

* * * 
Безстрокове сухе голодування оголосили сьогодні двоє підсудних у так зва-

ній «справі комсомольців», яку розглядає Одеський обласний апеляційний суд. 
На цей вчинок молоді громадяни Росії пішли після того, як суддя забо-

ронив їм листуватися з рідними. Сьогодні підсудні ще раз заявили, що під час 
слідства до них вживали недозволених заходів. А також запевнили, що нещода-
вня смерть іншого звинуваченого, Сергія Бердюгіна, була наслідком побиття 
його під час допитів. 

Натомість головуючий на процесі суддя Тополєв повідомив про відсутність 
даних, які б свідчили про зловживання слідством. Але заяви підсудних про 
знущання над ними він все ж передав до Генпрокуратури України. 

(«Репортер», «Новий канал», 10 листопада 2003 р.) 

http://www.expert.org.ua)
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* * * 
Как утверждают члены Одесского обкома КПУ, С. Бердюгин, находясь 

около месяца в больнице под усиленной охраной сотрудников правоохрани-
тельных органов, был прикован наручниками к кровати. 

(«Труд-7», Украина, №87, 7-12 ноября 2003 г.; 
«Юг», г. Одесса, №73, 6 ноября 2003 г.) 

* * * 
У справі «комсомольців-терористів» підсудні зазнають тортур. Один з 

обвинувачених вже помер, двоє голодують на знак протесту. 
«УМ» уже писала про справу, назва якої сформувалася сама собою: 

«справа комсомольців-терористів». Судові слухання по цій справі – у повно-
му розпалі, і саме завдяки тому, що справа набула публічності в судовій залі, 
наразі надходять свідчення про пережите обвинуваченими, і свідчення ці (за 
умови, що вони правдиві, а в цьому, власне, немає підстав сумніватися) на-
справді шокують. Приклад останніх наводить «Українська правда», яка по-
силається, зокрема, на слова 17-річної Ніни Польської, заарештованої за участь 
у «терористичному угрупованні». Одеситку, яку частково врятувало тільки її 
неповноліття (через яке слідство було змушено звільнити Ніну на підписку 
про невиїзд), за її власними свідченнями, били відразу кілька працівників Ле-
нінського РВВС міста Миколаєва. І це іще не все. Збоченці міліціянтської 
породи обіцяли також згвалтувати дівчину у «неприродний спосіб...». Утім, 
навіть це затьмарює інша трагедія – відмучившись по повній катівській про-
грамі, помер інший фігурант «комсомольської» справи – двадцятирічний Сер-
гій Бердюгін. 

У час, коли надходили відомості про долю обвинувачених, у Відні від-
бувалась зустріч представників країн-членів ОБСЄ, присвячена «запобіганню 
тортурам». Україну на форумі представляла Ніна Карпачова, яка виступила з 
черговою інціативою – надавати жертвам тортур право голосу на «громадсь-
кому трибуналі», який, на її думку, слід запроваджувати з певною регулярністю, 
аби жертви «нестатутних» відносин по лінії «обвинувачений-підсудний» мог-
ли всмак виговоритися. Цікава ідея, особливо вона має надихнути жертв згвал-
тувань або родичів померлих у міліцейських застінках. Ні, звісно, Ніну Івані-
вну можна зрозуміти: вона, як завжди, сповнена благими намірами, зокрема, 
намірами не замовчувати проблему, якою Україна з-поміж інших країн ОБСЄ 
може особливо «пишатися», але... Теревенями чи публічним душевним стрип-
тизом жертв вітчизняних катівень покласти край тортурам не вдасться. 

І навіть ті конкретні кроки, котрі активно обговорювалися за участю 
українського омбудсмана (пропонувалося розподілити порядок дій на три 
ланки: забезпечити процедурні гарантії під час затримання чи арешту; забо-
ронити використовувати свідчення, отримані під тортурами; зробити невід-
воротним покарання посадовцям, які дозволяють або навіть заохочують неза-
конні методи дізнання) поки що сприймаються не з більшою довірою, ніж 
обломовські мрії на дивані. Так, колись, за іншого життя, можливо, все так 
і буде – і загратовані підозрювані почуватимуться у райвідділках міліції, як 
у Христа за пазухою, і винуваті правоохоронці плакатимуть кривавими 
сльозами через кожного скривдженого та приниженого. А поки що лишає-
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ться цілком реальна проблема – на ймення «справа комсомольців-терористів». 
Вона чекає на втручання осіб, наділених владою, на активну увагу тієї ж та-
ки Карпачової. Свій «Мозола» серед комсомольців вже є, але решта ще живі. 
Поки що живі... 

День смерті кращий за день народження, сказав Еклезіаст. Думається, з 
цим можна погодитись, якщо між народженням та смертю випадає відрізок 
життя, протягом якого (хай і триває він «всього-на-всього» кілька годин) лю-
дині випадають тортури. Та ще й які... Майстри заплічних справ не переве-
лися на вітчизняних теренах, і достатньо пригадати свідчення, скажімо, фігу-
рантів іншої справи – «9 березня», аби збагнути, чому у фольклорі смерть ін-
коли називають «заступницею» абощо. 

Від чого помер комсомолець і підсудний у справі про лівих «радикалів» 
Сергій Бердюгін? За офіційною версією, його спіткала хвороба печінки. Саме 
запалення печінки вкоротило віку молодому підсудному, що, погодьтеся, є не 
зовсім типовим з огляду на двадцятирічний вік Бердюгіна. Однак, за повідом-
ленням сайту «Майдан», існує також медичне свідоцтво про смерть Бердюгіна 
№ 2697, підписане експертом Одеської міської лікарні пані Багитською (слухан-
ня справи відбуваються в Одесі, там же тривалий час знаходилися й обвину-
вачені, поки йшло досудове слідство). 

Воістину, Бердюгіну «пощастило»: якби він сконав у тюремній лікарні 
(тобто повністю підконтрольній в’язничному начальству), там би вже зуміли 
«склепати» потрібний діагноз, пише «Майдан». Однак незадовго до смерті 
Сергія, який був уже в дуже важкому стані, розмістили у «звичайній» міській 
лікарні. Відтак цивільні лікарі чесно зробили свою справу, дослідивши тіло 
покійного та зазначивши справжню причину його загибелі. 

Як вказала у своїх висновках експерт Багитська, «рід смерті» комсомо-
льця «не встановлено». Зрозуміло, що Багитська всього лише медик, а не по-
літик, не представник Генеральної прокуратури (яка мала б зацікавитися да-
ним випадком), не Уповноважений з прав людини. Якби пані лікарка виступа-
ла б в іпостасі однієї з перерахованих осіб, вона, можливо, вказала б інше: «Рід 
смерті – типово український. Громадянина Бердюгіна закатовано через тра-
диції, яких додержується вітчизняне слідство...» 

Після смерті Сергія Бердюгіна, його «колеги» по справі на кожному су-
довому засіданні (а тривають вони із великими перервами) вимагають від суд-
ді розслідування смерті юнака. І, ясна річ, суддя Тополєв, який курирує дану 
справу, з адекватною їхнім зусиллям наполегливістю закриває дане питання. 
Це також традиція нашого судочинства (випробувана ще у «справі 9 березня») – 
ігнорувати заяви підсудних щодо фізичного тиску. Головне, аби зізнання було. 
Хоча ні, не зовсім вірно: головне, аби був той, кому можна приписати це зізнан-
ня або ж навіть просто так засадити – без жодних з його боку «одкровень». 

Як і в кожній політичній справі, у комсомольців є свій головний «заво-
рушник», свій зверхник, який підбурював несвідомих чи напівсвідомих «по-
плічників» на протиправні дії. (У даному випадку йдеться, нагадаємо, про екс-
пропріацію з одеських крамниць «матеріальних цінностей»). Групу «експропрі-
аторів», за версією слідства, очолював секретар Одеського міському ЛКСМУ, 
34-річний Андрій Яковенко. Саме він нібито реалізовував награбоване, купував 
зброю та видавав газету «Рада робітничих депутатів», зі сторінок якої закликав 
до партизанської війни проти існуючого ладу. 



 8 

Нині до головного обвинуваченого (як, утім, і до решти підсудних) не 
допускають рідних. У побаченнях відмовляють усім «за компанію», хоча лише 
декого з батьків обвинувачених слідство має намір використати як свідків. 

«Відтоді, як заарештували Андрія, я не мала з ним жодного побачення, – 
говорить дружина Яковенка, Тетяна. – Я побачила його через грати на суді. 
Солдати мені навіть не дозволили підійти до клітки. Коли я питаю працівни-
ків СБУ, чому мені не дають побачень з чоловіком, вони відповідають: «Тому». 
І так само відмовляють родичам усіх інших ув’язнених. Мати спробувала неле-
гально передати Андрієві в СІЗО записку. Після цього нас викликали на допи-
ти в міліцію. Слідчі СБУ утримують мене від спілкування з пресою. Аналогіч-
ний тиск чиниться і на більшість лівих активістів Одеси», – наводить слова 
Тетяни Яковенко «Українська правда». 

Проте на черговому судовому засіданні (10 листопада) двоє підсудних – 
Олександр Смирнов та Ілля Романов – оголосили сухе голодування. У такий 
спосіб вони протестували проти заборони листуватися з родичами. Наразі, 
однак, жодних кримінальних справ, порушених за фактами перевищення служ-
бових повноважень працівниками правоохоронних органів, в Одесі не пору-
шено. До речі, Ніна Карпачова влітку відвідувала Одесу. Але катувань там не 
зафіксувала... 

І наостанок. Вартими уваги видаються два моменти, дотичні до «справи 
комсомольців». Перший момент: навіщо її наявність була потрібна ініціатору 
та провіднику слідства – Службі безпеки? Є наступна версія: все, що робиться 
зараз у цій країні, робиться з огляду на президентські вибори-2004. У даному 
випадку – з огляду на те, як би вправніше скомпрометувати можливого кан-
дидата від лівих (себто Петра Симоненка). Думається, що остаточне питання 
потреби у цій справі розв’яже її вирок – наскільки він буде жорстким, насті-
льки й серйозними є плани влади відносно опозиції. 

Другий момент полягає у тому, яку позицію (підтримки чи ігнорування) го-
тові зайняти «старші товариші» одеських підсудних. Наразі утримаємося від 
остаточних оцінок, адже, за одними даними, керівництву ЛКСМУ вистачає 
коштів на святкові заходу з приводу 85-ї річниці утворення ленінського ком-
сомолу, але не вистачає грошей на адвокатів для обвинувачених. З іншого ж 
боку, позавчорашній день у Верховній Раді відзначився полум’яною промо-
вою нинішнього лідера ЛКСМУ та нардепа від фракції комуністів Андрія По-
ліїта. Поліїт нагадав перебіг подій у «комсомольській» справі, особливу увагу 
приділив смерті Сергія Бердюгіна та висловив своє ставлення до всіх висунутих 
СБУ обвинувачень. Рада почула Поліїта, країна (яка слухає трансляцію сесії) 
почула Раду, СБУ, як і завжди, звичайно ж, чула всіх, але висновки та конкретні 
дії – де вони? Проте, Сергія Бердюгіна вже не повернути... (Наталія Лебідь). 

(«Україна молода», №218, 22 листопада 2003 р.) 
Див. також – «Вечерние вести», №184, 4 декабря 2003 г. 

* * * 
«Недавно в Одессе я пообщался с некоторыми родственниками аресто-

ванных ребят», – рассказывает руководитель украинского комсомола, народ-
ный депутат Украины Андрей Полиит. – Ко мне в руки попали документы, 
касающиеся внезапной смерти Сергея Бердюгина. И вот какие обнаружива-
ются факты. Когда Сергей умер, Одесским областным бюро СМЭ была про-
ведена судебно-медицинская экспертиза. Во врачебном свидетельстве о 
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смерти в числе ее непосредственных причин зафиксированы внебрюшная ге-
матома, разрыв печени и закрытая травма живота. То есть речь идет о пато-
логических состояниях, которые возникают в результате сильных ударов, из-
биений. В данном заключении также указано, что вид смерти не установлен. 
Таким образом, судмедэксперт подтвердил тот факт, что смерть Бердюгина 
наступила не в результате заболевания. Между тем, как известно, было со-
общено, что умер Сергей после тяжелой продолжительной болезни – рака 
печени. Удивительно, ведь имеется медицинское заключение (результаты об-
следования на ВИЧ и обследования печени), где черным по белому написано, 
что печень у Бердюгина практически здорова, зафиксировано отсутствие за-
пущенного заболевания, о котором сегодня рассказывают официальные ис-
точники. Датирован этот документ 20.10.2003 г. Из этого следует, что С. Бердю-
гин подвергался избиениям и истязаниям и что следствие, используя лживые 
заявления, пытается это скрыть. Мы сегодня не можем точно утверждать, где 
это происходило – в РОВД, в изоляторе СБУ или при перевозке задержанных 
с одного места на другое. Но однозначно, что это случилось после ареста. 

Хотел бы обратить внимание и на такое обстоятельство. По словам ад-
воката и родителей умершего, фактически после тяжелейшей перенесенной 
операции, находясь в бессознательном состоянии, Сергей был прикован на-
ручниками к кровати. Именно так «бдительные» органы стерегли человека, 
который уже никуда не мог убежать. На мой взгляд, это не только вопию-
щий факт нарушения прав человека. С точки зрения всякого здравого смысла 
эта жестокость не вкладывается вообще ни в какие рамки. После того как 
было выдано свидетельство о смерти, на маму покойного, на врача, который 
давал заключение, на людей, которые пытаются восстановить справедли-
вость в этом деле, началось давление – звонки, угрозы, запугивание. Есть ос-
нования предполагать, что в результате этого давления родителям Бердюгина 
тело сына пришлось кремировать в срочном порядке. После смерти Сергея 
все арестанты моментально были расселены по разным камерам. Вероятно, 
сейчас каждый из них обрабатывается в индивидуальном порядке: что следу-
ет, а чего не следует говорить на суде». 

По словам народного депутата, фальсификацией «попахивают» и докумен-
ты, касающиеся медицинского обследования другого арестанта – О. Герасимова. 
Выданы эти медицинские заключения с интервалом в два с половиной меся-
ца. Первое обследование датировано 12.03.2003 г. Оно фиксирует, что у Гера-
симова обнаружены серьезные нарушения здоровья (микрокардиодистрофия, 
недостаточность кровообращения). Второе заключение датировано 24.05.2003 
и говорит о том, что была проведена судебно-медицинская и судебно-психиат-
рическая экспертиза, которая зафиксировала: гражданин Герасимов является 
практически здоровым человеком и ни в какой медицинской помощи не нужда-
ется. Вот так, за столь короткое время, находясь в застенках, человек чудесным 
образом «излечился». 

«Знаю, что проблемы со здоровьем возникли не только у одного Герасимо-
ва, – рассказывает А. Полиит. – Однако, чтобы не привлекать к задержанным 
дополнительного внимания, чтобы никого никуда не пускать, чтобы скрыть 
факты истязаний, и выдаются такие фиктивные, абсолютно, на мой взгляд, 
фальсифицированные бумажки о том, что человек практически здоров. В 
этой ситуации мы в первую очередь должны добиваться комплексного меди-
цинского обследования всех заключенных. Необходимо создать специаль-
ную комиссию, в состав которой входили бы независимые специалисты. Они 
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должны выехать на место и серьезно изучить состояние здоровья каждого за-
ключенного». 

Большинство из задержанных, по нашей информации, подвергаются 
пыткам, избиениям и фактически лишены полноценной, действенной адво-
катской и медицинской помощи. Были направлены соответствующие депу-
татские запросы в Генпрокуратуру. К проверке фактов физического воздей-
ствия на заключенных был привлечен Уполномоченный ВР по правам чело-
века. Однако дальнейшее расследование фактов пыток и издевательств над 
подследственными не подтвердило, были даны ответы, что никаких избие-
ний, допросов с пристрастием не было. Объясняется это, скорее всего, тем, что 
проверки были поверхностными и основывались исключительно на данных, 
которые предоставлялись милицией и СБУ. 

«К сожалению, мы имеем дело с целой системой, – говорит А. Полиит. – 
Пыточное следствие – истязания, избиения, издевательство с целью выбить 
«нужные» показания и фальсификация уголовных дел – стали буднями на-
ших правоохранительных органов и свидетельствуют об их деградации и вы-
рождении. Понятно, что вину или невиновность задержанных ребят докажет 
суд. Мы же в этой ситуации должны привлечь внимание широкой общест-
венности к тем вопиющим фактам произвола и беззакония, которые имели 
место во время досудебного следствия. Я думаю, что какую-то часть из тех 
обвинений, которые им сегодня предъявляются, из ребят безусловно выбили, 
потому что многие обвинения выглядят просто абсурдно: устойчивая кон-
спиративная террористическая группа, партизанская война, создание При-
черноморской советской социалистической республики…». 

(«Коммунист», №90, 14 ноября 2003 г.) 

* * * 
У Москві – про справу «комсомольців». 
В Одесской тюрьме убит один из них – Сергей Бердюгин. 
Во вторник, 25 ноября, в 13.00, в Институте развития прессы (Тверской 

бульвар 20, стр.1, 2 этаж), состоится пресс-конференция. В пресс-конференции 
участвуют: Гефтер В.М. (Институт прав человека), Бабушкин А.В. (Комитет 
за гражданские права), Варфоломеева Е.Д. (межрегиональный фонд «Защита»), 
Федюков О.А. (Движение за освобождение политзаключенных – против госу-
дарственного экстремизма), Смирнова Л.Р. (мать политзаключенного Александ-
ра Смирнова). Ведет пресс-конференцию Кагарлицкий Б.Ю. (Институт проблем 
глобализации). 

Службой безопасности Украины (СБУ) в декабре 2002 г. были задержаны и 
взяты под стражу 11 человек, граждан России и Украины, боровшихся за права 
трудящихся на Украине. Это российские граждане: Игорь Данилов, Анатолий 
Плево, Илья Романов, Александр Смирнов, Евгений Семёнов, граждане Украи-
ны: Андрей Яковенко, Богдан Зинченко, Олег Алексеев, Сергей Бердюгин, Нина 
Польская, Александр Герасимов. Их обвиняют в «терроризме», «бандитизме», 
«призывах к насильственому свержению конституционного строя». 

Задержанных подвергали чудовищным пыткам – били по половым орга-
нам, вставляли в них проволоку, загоняли иголки под ногти. Во время пыток 
Олег Алексеев пытался выколоть себе глаз с целью покончить жизнь самоубий-
ством. Анатолий Плево вскрыл себе вены. У Андрея Яковенко произошел сер-
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дечный приступ. Особенно жестоко пытали Игоря Данилова. Его подвешивали 
на дыбу за скованные наручниками руки, били головой о стену, приковывали 
наручниками к кровати и при этом избивали, прыгали на него, в результате 
чего у него были сломаны рёбра, раздавлена грудная клетка и осколками рё-
бер повреждены легкие. Несколько дней он едва мог дышать и харкал кровью, 
у него возник гнойный плеврит, который чуть не привёл к смерти. Стремясь 
избавиться от чудовищных пыток, он пытался покончить с собой путём вскры-
тия сонной артерии. 

В феврале 2003 года Богдана Зинченко, избитого и голого бросили в ка-
меру на бетонный пол, где он пролежал 14 часов, в результате чего перенёс 
воспаление легких. Зинченко также многократно избивали и сажали в карцер. 
Семнадцатилетнюю Нину Польскую во время допросов избивали, угрожали 
изнасиловать всем отделом милиции. Когда её привезли из Николаева домой 
в Одессу (выпустив под подписку о невыезде после получения ее согласия 
сотрудничать со следствием), она была вся в синяках, и ноги от бедра и ниже 
были ободраны в кровь. 

1 ноября 2003 г. от последствий пыток скончался 20-летний Сергей Бер-
дюгин. Судебно-медицинский эксперт Одесского областного бюро судеб-
но-медицинской экспертизы О. Багитская нашла в себе мужество выдать 
объективное заключение, которое свидетельствует, что Бердюгин был убит в 
тюрьме. 

Вот текст этого короткого документа: 
«Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. 
Врачебное свидетельство о смерти ї 2697. Окончательное. Дата выдачи – 

3 ноября 2003 года. 
Имя, фамилия, отчество – Бердюгин Сергей Сергеевич. 
Дата рождения – 25 апреля 1983 года. 
Дата смерти – 1 ноября 2003 года. 
Место смерти: государство Украина, город Одесса. 
Причина смерти установлена судебно-медицинским экспертом Багит-

ской О.О. на основании вскрытия. Непосредственная причина смерти, забо-
левания, которые вызвали и обусловили причину смерти: Малокровие орга-
нов. Забрюшинная гематома и разрыв печени. Закрытая травма живота». 

Таким образом, врачи констатировали смертельные последствия побоев 
и оформили их в объективное медицинское заключение – свидетельство об 
убийстве политзаключенного. 

Трагическая смерть Бердюгина вскрыла правду о пытках политзаклю-
ченных, засвидетельствовала преступный характер процесса по «террористи-
ческому» делу №144. 

(Движение за освобождение политзаключенных – против государственного 
экстремизма, 17 ноября 2003 г, Варфоломеева Елена Дмитриевна) 

* * * 
Александр Левит, «Факты», (Одесса), Элеонора Яковлева специально 

для «Фактов». 
Материалы дела «комсомольцев» составляют более сорока томов. Суд 

рассматривает 50 эпизодов преступной деятельности обвиняемых на терри-
тории Украины и за ее пределами. Так, следствие установило, что в течение 
2001-2002 годов они совершили пять разбойных нападений, умышленное убий-
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ство, покушения на умышленные убийства девяти граждан Украины (в том 
числе семи сотрудников правоохранительных органов), а также разбойные 
нападения на ювелирные магазины, пункты обмена валют, ломбарды. На 
полученные таким образом средства группа приобретала оружие и взрывчатку. 
В ходе расследования у обвиняемых изъяли четыре мощных взрывных устрой-
ства, пять килограммов взрывчатки, гранаты, тротиловые шашки, большое ко-
личество огнестрельного оружия и патронов. Кроме того, «комсомольцев» об-
виняют в изготовлении и хранении пропагандистской литературы, призываю-
щей к свержению существующего строя. 

Судебные слушания по делу начались 24 сентября 2003 года в Апелля-
ционном суде Одесской области, а затем несколько раз откладывались в связи с 
заменой четырех адвокатов, необходимостью их ознакомления с материала-
ми и в связи с болезнью одного из подсудимых. 

...Первого ноября прошлого года в Одесской городской клинической 
больнице № 1 скончался один из одиннадцати обвиняемых по делу двадца-
тилетний Сергей Бердюгин. Смерть «узника совести», к коим его моменталь-
но причислили, вызвала, конечно же, неоднозначную реакцию. По версии со-
чувствующих, Сергей умер «от пыток и побоев в застенках»... 

Корреспонденты «Фактов» попытались выяснить истинную причину смер-
ти подсудимого, для чего встретились с различными должностными лицами, 
специалистами, экспертами. 

Сотрудники Управления Государственного департамента Украины по 
вопросам исполнения наказаний в Одесской области рассказали, что за пери-
од содержания в СИЗО Сергей Бердюгин неоднократно проходил (как и мно-
гие другие подследственные) медицинское освидетельствование. Врачи здеш-
ней медсанчасти определили ему курс лечения, затем госпитализировали. 
Отношение со стороны сотрудников управления к подследственным, и Бердю-
гину в частности, соответствовало требованиям Госдепартамента и полностью 
отвечало букве Закона Украины «О предварительном заключении». Когда по-
ползли слухи о том, что смерть Сергея Бердюгина наступила в результате нане-
сения ему побоев, было проведено служебное расследование. Информация о 
том, что с ним кто-либо обращался ненадлежащим образом, не подтвердилась. 

– Часть этой группы, состоящей из десяти человек (изначально подслед-
ственных, лишенных свободы передвижения, было десять – одиннадцатую, 
несовершеннолетнюю Нину П., отпустили на подписку о невыезде. – Авт.) 
прибыла к нам в феврале, остальные – в марте 2003 года, – рассказал «Фактам» 
начальник Одесского следственного изолятора (СИЗО) Юрий Рябцев. – Как и 
предписывается законодательством, участники группы, обвиняемые в совмест-
ном совершении преступлений, содержались в различных камерах. Претензий 
по поводу содержания в нашем СИЗО «комсомольцы» не предъявляли. Правда, 
недовольство высказал первый секретарь Одесского горкома ЛКСМУ Андрей 
Яковенко: ему не понравилось, что его соседи по камере ранее переболели 
туберкулезом. И мы перевели Яковенко в другую камеру. 

Ни от Сергея Бердюгина, ни от его родственников, адвокатов жалоб на 
содержание в СИЗО-21 не поступало. Когда же Бердюгин пожаловался на 
ухудшение состояния здоровья, его полностью обследовали, и 10 октября 
2003 года госпитализировали в медсанчасть. Состояние больного не улуч-
шалось, и его перевели в Одесскую горбольницу № 1. Я лично сопровождал 
Сергея Бердюгина в больницу. Оказалось, что у него очень крепкие мышцы 
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живота, и поэтому обычная при заболевании печени картина была смазана. 
Как объяснил врач, проводивший ультразвуковое обследование, печень у 
Сергея «выросла» вверх, то есть расширилась в направлении наименьшей 
для нее преграды. В моем присутствии его осматривали врачи горбольницы, 
на теле не было ни синяков, ни кровоподтеков. В больнице рядом с ним нахо-
дилась его мама. После случившегося несчастья Лариса Алексеевна Бердю-
гина не предъявляла никаких претензий в адрес администрации СИЗО-21 и 
управления по исполнению наказаний. Напротив, она достаточно конкретно 
высказалась относительно деятельности бывших соратников сына: «Я не хо-
чу, чтобы кто-то делал политический капитал на имени покойного сына». Да 
и некоторые из «комсомольцев» осознают свою моральную вину за то, что 
вовлекли Сергея в свою группу. 

За истекшее со дня смерти Сергея Бердюгина время СИЗО-21 дважды 
проверяли комиссии Генеральной прокуратуры Украины, областной проку-
ратуры, сотрудники аппарата Уполномоченного Верховной Рады Украины 
по правам человека. Серьезных нарушений не выявлено. 

Перед нашей беседой с начальником следственного изолятора из его 
служебного кабинета вышла советник Уполномоченного ВР по правам че-
ловека Ирина Торгулова. Она встречалась не только с руководством и обслужи-
вающим персоналом изолятора, а и со всеми подследственными по делу «ком-
сомольцев». Нанесла визит и в Генеральное консульство Российской Феде-
рации в Одессе, беседовала с консулом Антипенко, который по долгу службы 
встречался с подследственными, имеющими российское гражданство, и ни-
каких злоупотреблений и нарушений в отношении подследственных не вы-
явил. Правда, некоторые «комсомольцы» упоминали о фактах избиения их в 
Ленинском РОВД Николаева, при задержании, а также в тамошнем СИЗО. 

– Сергей Бердюгин поступил в нашу больницу 15 октября 2003 года, – го-
ворит заведующий второго хирургического отделения городской больницы № 1 
Анатолий Седой. – Неделю он находился в терапевтическом отделении с 
диагнозом «цирроз печени». 21 октября Бердюгина перевели в наше отделе-
ние. Вывод медицинского консилиума (в его состав вошли профессор Сергей 
Гишелин, доцент Виталий Зимовский и наш собеседник. – Авт.) подтвердил 
опасения терапевтов о наличии в брюшной полости больного значительного 
количества жидкости. 24 октября в переднюю брюшную стенку ему ввели во-
локонный датчик, с помощью которого на монитор выводится соответст-
вующая картина состояния внутренних органов, и обнаружили в брюшной по-
лости больного старую кровь, а также большие сгустки. 

По жизненным показаниям необходима была операция, которую я вы-
полнил. У Сергея был разрыв печени. После операции его поместили в отде-
ление реанимации. На следующие сутки при осмотре Сергея я обратил внима-
ние на опухоль. Он пояснил, что знал о ее существовании давно, однако за ме-
дицинской помощью не обращался. Приглашенный специалист-консультант 
определил, что это новообразование носит злокачественный характер, и уже 
31 октября самостоятельно прооперировал Бердюгина, удалив пораженную 
область. 1 ноября Сергей скончался, его тело направили в бюро судебно-меди-
цинской экспертизы, где по сути, подтвердили поставленный диагноз: раковая 
опухоль с метастазами в печень и селезенку. Судьба Сергея Бердюгина была 
предрешена, ему не помогла бы даже пересадка печени... 
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– Пациент жаловался на условия содержания в СИЗО? 
– Я спрашивал у Сергея, не били ли его в СИЗО. Он ответил отрица-

тельно. У нас в больнице он находился под постоянной охраной сотрудников 
того же СИЗО, но с ними не конфликтовал. 

Приводим выводы судебно-медицинской экспертной комиссии (в сокра-
щенном виде): 

«Каких-либо телесных повреждений не установлено. Бердюгин С.С. стра-
дал злокачественной опухолью с многочисленными метастазами в печень, 
диафрагму, с очагами распада, кровоизлияниями в узлах, с разрывом пече-
ни в их зоне. Основным в происхождении внутрипеченочных гематом и раз-
рыве печени является не механическое воздействие, а болезненные изменения... 
Некоторая задержка во времени установления диагнозов и производства опе-
ративных вмешательств не сыграла какой-либо роли в наступлении неблаго-
приятного исхода, так как больной находился в запущенной стадии болезни с 
необратимыми и неизлечимыми осложнениями». 

Заключение на 17 печатных страницах подписали: начальник бюро судеб-
но-медицинской экспертизы доцент Г. Кривда, профессор кафедры общей хи-
рургии А. Торбинский, начальник областного патологоанатомического бюро 
В. Курлаченко, заведующий отделом экспертизы трупов В. Козулин. 

Рассмотрение уголовного дела по обвинению «комсомольцев» продол-
жается. На днях пресс-служба Апелляционного суда Одесской области рас-
пространила официальное сообщение следующего содержания: 

«При рассмотрении дела группы лиц, которые обвиняются в соверше-
нии тяжелых преступлений, определенными силами проводится планомерная 
кампания, всячески препятствующая объективному рассмотрению дела. За 
это период здание Апелляционного суда Одесской области неоднократно пике-
тировалось, на почтовый и электронный адреса суда от руководителей раз-
личных общественных организаций, частных лиц из Украины, стран ближне-
го и дальнего зарубежья систематически поступают обращения, обвинения, ос-
корбления, угрозы в адрес сотрудников суда, должностных лиц силовых струк-
тур и работников органов правосудия. В Апелляционном суде Одесской области 
расценивают это как грубое вмешательство, попытки незаконного влияния на 
суд. Пресс-служба областного апелляционного суда заявляет о готовности судей 
обеспечить абсолютную объективность и непредвзятость в рассмотрении ука-
занного уголовного дела». 

(«Факты», №2, 10 января 2004 г.) 

1.2. Справа «9 березня» 

Наталія Лебідь про справу «9 березня»: 
«Відверто кажу: такого лікування на свободі ви не отримуєте». Ці слова 

належать Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Ніні Карпачовій. 
Ніна Іванівна шарудить якимись паперами і цитує по телефону: «Так, у Ма-
зура туберкульоз, уражена верхівка правої легені. Але є розсмоктування... Ага, 
у Зайченка грижа. Але здебільшого там емоційні проблеми... Хто ще цікавить? 
Самохвалов? Так, і в нього проблеми. Але відверто вам кажу, що на свободі 
він такого лікування не отримав би»... 
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Признайтеся, Ніно Іванівно, коли вам щось болить, то чи не стукаєте ви, 
бува, до Лук’янівського СІЗО? 

А Ніна Іванівна тим часом править своє: «У Самохвалова були наші 
представники, і він їм письмово підтвердив, що претензій у нього немає». «Але, 
можливо, на нього тиснули, хоча б те саме тюремне начальство, від якого він 
цілком залежить?», – припускаю я. «До мене ніхто не звертався з жодними пре-
тензіями. А Ляхович навіть просив переказати Ніні Іванівні свою вдячність», – 
говорить про себе в третій особі Карпачова. 

А ось інші голоси. «Руслан знаходиться в камері на 26 чоловік, близько 
місяця чекає, поки прийде хірург, – говорить дружина Руслана Зайченка. – 
Два тижні він чекав на терапевта». Продовжує розмову мама Ігоря Мазура: 
«Бачилася із сином я давно, тоді виглядав він нібито краще, але, щоб усе 
з’ясувати, потрібні рентгенівські знімки, яких не роблять. Знаю, що у нього 
було запалення легенів». І це на додачу до туберкульозу, який у Мазура на 
тій стадії, коли ще є можливим медикаментозне лікування. Але починати 
треба негайно і протягом щонайменше шести місяців суворо дотримуватися 
режиму прийняття ліків. Та чи буде хтось за цим слідувати в умовах тюремної 
лікарні? Якою в контексті рішення Апеляційного суду буде подальша доля 
Ігоря Мазура. І що чекатиме на Руслана Зайченка, котрого одного разу вже 
невдало прооперували в умовах СІЗО? Навряд чи його суто «емоційні проб-
леми» спричинили необхідність хірургічного втручання. Важко визначити, до 
кого з політв’язнів ставлення є найбільш бездушним. Можливо, претендентом 
на це є Станіслав Самофалов, який має вийти на волю наприкінці травня, але 
термінової операції потребує вже зараз. 

А тим часом «стан здоров’я у більшості політв’язнів є негативним. Хто 
на нього не скаржиться, той просто рахує дні до виходу», – говорить народ-
ний депутат України Андрій Шкіль. Знадобилися два депутатські запити Шкіля 
і два місяці очікування для того, щоб Ігор Мазур зміг отримати фахову консу-
льтацію в інституті пульмонології. Після чого Мазура знову зустріли тюремні 
стіни. Водночас Станіславу Самохвалову вдалося привернути увагу до своїх 
проблем зі здоров’ям лише після того, як він оголосив голодування, до якого 
приєдналися ще кілька політв’язнів. Цей факт у розмові зі мною категорич-
но спростовували і Ніна Карпачова, і начальник Лук’янівського СІЗО Іван 
Скоробогач. Днями Самофалова перевели до тюремного стаціонару, де вже 
знаходиться Ігор Мазур, повідомив адвокат Євген Ніколенко. 

Проте самим лише ненаданням належної медичної допомоги «принади» 
тюремного життя не обмежуються. Приміром, перманентні обшуки, які закін-
чуються вилученням у в’язнів предметів, дозволених законом, заборона листу-
вання та передач, «буц-команди»... «Напередодні апеляційного розгляду справи 
умови для політв’язнів створюються найгірші, – розповідає Андрій Шкіль. – 
Неодноразово вже вривалися до камер, де сидять наші хлопці, так звані «буц-
команди», тобто структури, які займаються силовим вирішенням питань у тю-
рмі. Вони заходять, б’ють, кого бачать, і йдуть собі. Навіщо? А так: бити за-
ради бити – щоб залякати, «заспокоїти». Такого раніше не було, ніхто не на-
важувався. Плюс до цього заборона на листування, на передачі. Репресії в 
Лук’янівці проти політв’язнів стали звичним явищем. Як тільки перестали 
забороняти передачі, почали забороняти листування, почали заганяти «буц-
команди», тобто використовують по черзі весь арсенал». 

Підзахисний адвоката Ніколенка Сергій Гальчик постраждав від «роботи» 
«буц-команди» і «описав у листі до Карпачової, як його били». Начальник 
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СІЗО Іван Скоробогач не пригадав жодного випадку «позастатутної» поведін-
ки його підлеглих по відношенню до в’язнів. 

(«Україна молода», №65, 9 квітня 2003 р.) 

* * * 
Початок апеляційного розгляду справи відзначився інцидентом з під-

судним Олегом Бойком. Чимало людей (і преса зокрема) були свідками того, 
як відбувалося транспортування до суду учасників подій 9 березня. Журналі-
сти, що припали до маленьких вікон, які виходять з коридору Апеляційного 
суду до його внутрішнього двору, були неприємно вражені тим, як брутально 
поводилася з підсудними конвойна служба. Її новими атрибутами, яких не 
було раніше, стали автомати та здоровезні пси. 

«Хлопців вважають уже засудженими, тому й етапують, як засуджених», – 
пояснив потім Андрій Шкіль. У якийсь момент при виході з автозаку Олег Бойко 
опинився під ногами конвоїрів, які кинулися його бити, допоки гуркіт у вікна 
свідків цього випадку не поклав край міліцейській люті. В зал засідань Бойка – 
єдиного з усіх підсудних – ввели у наручниках. 

(«Україна молода», №78, 26 квітня 2003 р.) 

* * * 
«Помічники мої намагалися зустрітися з керівником кожного закладу, 

куди потрапили наші хлопці, – говорить народний депутат України Андрій 
Шкіль. – Вони ні про що не просили, просто казали: «Ми знаємо, що хлопці 
тут. Розуміємо, що вам дали вказівку зробити їхнє життя якомога складнішим. 
Знайте про те, що ми це знаємо, а висновки робіть уже самі. Закон порушу-
вати не можна щодо кожної людини, а щодо політв’язнів – тим паче, бо це 
потягне за собою багато різних наслідків». 

Висновки, про які говорить Шкіль, тюремне начальство робить, як то 
кажуть, у міру своєї зіпсованості: комусь життя ускладнювали, комусь – на-
віть не намагалися. На даний момент з тих, хто залишається за гратами, най-
більшу тривогу викликає, мабуть, Ігор Мазур. У нього «багато проблем зі здо-
ров’ям, потрібне й оперативне втручання. Але найгірше те, що він перебуває 
в туберкульозній зоні, а це додає неприємного морального відчуття, бо ти – в 
оточенні хворих людей. За таких умов завжди важче одужувати, ніж в ото-
ченні людей здорових. Справжнє ж лікування можливе лише на волі, в тому 
числі, й операція», – каже Андрій Шкіль. 

(«Україна молода», №161, 4 вересня 2003 р.) 

* * * 
Похоже, власть совершила большую ошибку, посадив унсовцев. Они не 

боятся рассказывать о том, что представляет собой отечественная репрессив-
ная система и какой ужас творится в местах лишения свободы. Пытки, голо-
довки, подорванное здоровье, страдания родственников – все это далось тя-
жело, однако после того ада, который Ляхович и его побратимы пережили в 
райотделах милиции 9 марта 2001 года, пребывание в тюрьме воспринима-
лось как чистилище. Их не удалось сломить. 
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Как уже сообщали «ВВ», недавно по амнистии был освобожден поли-
тузник Николай Ляхович. Его осудили на 4,5 года как одного из организаторов 
массовых беспорядков. Вечером 9 марта после допроса в Московском райот-
деле милиции г. Киева Николай попал на операционный стол, хотя до этого 
был вполне здоровым человеком. Из реанимации его несколько раз пытались 
вывезти для продолжения «допроса», однако Николай благодарен врачам, кото-
рые не отдавали его. Но 15 марта его все-таки забрали из больницы с еще не 
снятыми послеоперационными швами. Это был 25-й день рождения Николая... 

– Говорят, что руководство исправительных учреждений боялось по-
литузников, опасаясь, что они начнут распространять в камерах революцион-
ные идеи… 

– Вообще, администрации колоний боятся многого. Когда меня поселя-
ли в Маневицкую исправительную колонию №42 (Волынская область), то в 
первые же дни попросили, чтобы в камерах не было митингов или чего-то 
подобного. Но дело в том, что политическая борьба ведется для того, чтобы 
прийти к власти. А зачем мне власть в тюрьме? Однако, если людям нужно 
было помочь или что-то подсказать, то, конечно, я это делал. Кстати, поли-
тузника Влада Мирончука, который находился в инвалидной зоне, обвиняли 
в том, что он там что-то организовал, хотя Влад просто напоминал заключен-
ным об их правах. 

– Много говорят об ужасных условиях пребывания в СИЗО и колониях. 
Какие у тебя остались впечатления? 

– Что касается Маневицкой колонии, то по сравнению с другими лаге-
рями там все более-менее нормально в плане быта. Конечно, не обходится 
без нарушений прав человека – они есть везде. Но я считаю, что это вина не 
конкретного лица из данного учреждения. Это вина системы, которая настрое-
на не на то, чтобы человека перевоспитать и исправить, а на то, чтобы уни-
зить и уничтожить. В первую очередь, духовно. 

И в то же время я очень благодарен работникам санчасти Маневицкой 
колонии, которые фактически поставили меня на ноги. Я даже поправился 
там на 12 кг. Правда, не благодаря питанию, которое предлагают в колонии, – 
этим я обязан родителям и людям, помогавшим передачами. (Пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить народных депутатов Блока Юлии Тимошенко и депу-
тата-социалиста Юрия Луценко, которые нас поддерживали, а также всех 
граждан, переживавших за нас хотя бы в душе.) 

Кстати, в СИЗО я уже не мог дождаться, когда меня отправят в лагерь, 
чтобы я наконец смог дышать воздухом. Из-за так называемых баянов на ок-
нах летом в камере дышать невозможно. Таким образом людей просто за-
мордовывают, часто еще до суда. Когда человек так умирает, пишут, что он 
не просил о медпомощи. Понятно, что государство должно наказывать пре-
ступников, но это не означает, что оно само должно совершать преступления 
против людей. 

В Лукьяновской тюрьме я сидел в камере, где содержались 35 человек, а 
рассчитана она была на 26! Фактически все мы болели гриппом. У меня два 
месяца держалась температура, потому что, едва болезнь отступит, через ка-
кое-то время наваливается снова, из-за того, что вокруг все больны. Но я не 
обвиняю руководство СИЗО. То, что изолятор переполнен, – вина не его на-
чальства. Это говорит об отношении судей, когда тех людей, которые могут 
находиться под подпиской о невыезде, держат за решеткой. В этом году кри-
чали о тысячах узников, которые будут освобождены по амнистии. Так вот, 
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из Маневицкой колонии выпустили шестерых человек, а я стал седьмым. Хо-
тя в отделении, где я сидел, вместо допустимых 80 человек было 110-115. И 
так колонии переполнены везде. 

По-моему, это, скорее всего, подготовка к президентским выборам. Пе-
реполненными колониями власть пытается сколотить себе капитал голосов. 
Потому что там «за кого нужно» голосуют 99%. Заключенные рассказывали, 
как все происходит. Представители оперчасти стоят и контролируют процесс: 
того, кто прошел в кабинку, не показав, как он проголосовал, вызывают в 
оперчасть и начинают терроризировать. Осужденным тяжело бороться против 
системы, и обвинять их в том, что они голосуют, как прикажут, нельзя. Ведь 
отношение оперчасти к осужденным влияет и на возможность досрочного 
освобождения, и на многие моменты во время самого пребывания в тюрьме. 
Но опять же виновна не оперчасть. Власть отдает такие приказы. Как говорил 
один офицер, который относился ко мне очень хорошо: «Я разделяю твои 
идеи, но ты должен помнить: я человек в погонах, и, если будет приказ стре-
лять, я буду вынужден выполнить его…» 

– Будучи за решеткой, ты заявлял о так называемых буц-командах, бук-
вально истязающих заключенных. Ты мог бы рассказать об этом подробнее? 

– Буц-команды (их еще называют «маски-шоу») – это милицейские спец-
подразделения, которые используются для запугивания заключенных. Их при-
езд в колонии и другие карательные учреждения часто оформляют как какие-
то учения. Иногда они так калечат узников, что тех приходится переправлять 
в инвалидную зону. «Для профилактики» буц-команды формируются из мест-
ных милиционеров, а уже серьезные погромы устраивают приезжие. Наибо-
лее жестокими считаются житомирская и киевская (я точно не знаю, как на-
зываются эти подразделения официально). Буц-команды забегают в камеру, 
всех бьют, потом выгоняют в коридор, ставят у стены и продолжают бить. 
Если какой-то заключенный осмеливается отстаивать свои права, его бьют 
еще… Во многих колониях голод и холод, и когда люди начинают требовать 
соблюдения своих прав, то туда направляют такие спецподразделения, ко-
торые их калечат. В случае, если заключенные пожалуются на безоснова-
тельные побои и увечья, все будет оформлено как бунт. 

Я не знаю, как раньше было в тюрьмах, но происходящее сейчас просто 
ужасно. Некоторых работников этих учреждений можно рассматривать толь-
ко как психически больных людей. Они испытывают постоянное желание ко-
го-то бить, унижать. Логика такая: если бы ты был крутым бандитом, ты бы 
сюда не попал – откупился бы или освободился через суд. А раз попал – то 
ты уже наш, и мы будем делать с тобой все, что захотим. Это проблема всей 
системы. В то время как Совет Европы начал требовать навести в этой сис-
теме порядок, людей, которые пытались о чем-то заявить или куда-то напи-
сать, просто замордовали спецподразделения, и они теперь молчат. А раз 
молчат – значит, порядок навели. 

– Почему ты был осужден как организатор, а не как участник акции? 
– Когда я приехал в Киев во время событий 2001 года, речь шла о том, 

что я должен быть координатором всеукраинского штаба УНА-УНСО по ак-
ции «Украина без Кучмы». Некоторое время я вел в палаточном городке ор-
ганизационную работу, благодаря которой из городка вылетело много прово-
каторов. Думаю, поэтому меня и поставили в обвинительном списке вторым 
после Андрея Шкиля. После избрания его депутатом я стал главным обви-
няемым. Понятно, что на нас был конкретный заказ: мы должны сидеть, и 



 19 

председательствовавший на процессе судья Волик выполнил его. Но, как ни 
крути, человека можно наказать один раз. А нас наказывали многократно: 
покалечили 9 марта, нанесли психологические травмы во время следственных 
действий СБУ, работники которой к тому же не по-человечески относились к 
нашим родственникам. Например, когда я объявил голодовку, эсбэушники 
вызвали на свидание со мной мою маму, чтобы она повлияла на меня. В ко-
нечном итоге я вынужден был просить родителей не приезжать, чтобы их не 
использовали. Как же можно так издеваться? Мама – это святое! Если я в 
чем-то провинился перед Кучмой, то пусть он борется против меня. Зачем бо-
роться против наших родителей, родных?! 

Девятого марта, когда милиция задерживала участников акций протеста, 
ловили и били всех подряд. Я видел, как в нашем автобусе, куда вталкивали 
отловленных, били женщин, издевались над молодой девушкой. Конечно, мне 
жаль и милиционеров, в которых бросали камни возле администрации пре-
зидента. Я понимаю, что и у них есть родители, которым так же больно. Но 
зачем они поехали по городу бить других людей, оправдывая свою злобу тем, 
что в них бросали камни?! Ведь они были соответственно экипированы, а 
следовательно, не так уж и пострадали, как это было раздуто. Они кричали 
о своих жертвах, в то время как мы лежали в реанимациях. 

– Прошло более двух лет с того 9 марта. У тебя произошло какое-то пе-
реосмысление событий? 

– Девятое марта я как воспринимал, так и воспринимаю. Власть органи-
зовала хорошо продуманную провокацию. Когда мы смотрели кадры о тех 
событиях, то видели: провокаторы бросали камни в милицию, а потом давали 
в суде показания против нас. Мы помним и всю эту судебную комедию… 
Сейчас для меня 9 марта – это то, что до сих пор сидят пять моих побратимов. 
Для меня главное сегодня – помогать им. 

Сама система в нашей стране такова, что против нее невозможно не бо-
роться. Поэтому, пока живу, я борюсь. И мне очень жаль ту молодежь, ко-
торая не хочет бороться, но хочет, чтобы у нее все было. Многие люди поче-
му-то поддаются воспитанию власти, которая делает все, чтобы они утрати-
ли внутреннюю свободу и не замечали, как деградируют до такой степени, 
что не способны ни за что бороться. Самое худшее – утрата не физической 
свободы, а духовной. 

Иногда я думаю: может, нынешняя власть – это наказание для нашего 
народа? Может, мы чего-то не делаем, чтобы власть стала другой? Ведь от 
нашего отношения также немало зависит. 

– Каким ты видишь политическое будущее партии УНА-УНСО, принимая 
во внимание раскол в ее рядах? 

– Я не смогу поддерживать ту часть партии, которая перешла в лакеи к 
кучмовскому клану. Мне жаль этих людей, они даже не пытаются иметь свою 
позицию. 

(«Вечерние вести», №155, 15 октября 2003 г.) 
Див. також – «Без цензуры», №37, 21-27 ноября 2003 г. 

* * * 
У «справі 9 березня» засудженими залишаються ще п’ятеро осіб. Сім’ї 

політв’язнів перебувають у доволі скрутному матеріальному становищі, по-
відомляє сайт «Майдан». Сайт також нагадує про те, що Микола Ляхович, 
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який нещодавно вийшов з ув’язнення, є тяжко хворим. Ігор Мазур захворів 
на туберкульоз, однак і досі перебуває за гратами. Батько Володимира Горо 
щука влітку пережив інсульт, а його мати не має роботи. В інших родинах 
справи не набагато кращі. Про ситуацію навколо ув’язнених пам’ятає, зокре-
ма, депутат від «Нашої України» Микола Кульчинський, який нещодавно від-
відав у тюрмі Олега Бойка та залишив йому продуктову передачу. За словами 
депутата, фізичний та моральний стан Бойка нормальний. «Олег у курсі всіх 
політичних подій...», – розповів Микола Кульчинський. 

(«Без цензури», №39, 5-11 грудня 2003 р.) 

1.3. Справа Ігоря Гончарова 

Після того, як у червні минулого року Гончаров розповів про те, яким 
обсягом інформації він володіє, його жорстоко побили. Наявну в нього інфо-
рмацію він збирався оприлюднити в суді. В одному з листів Гончаров пише, 
що добре усвідомлює: це може коштувати йому життя. Неодноразово від таких 
«небезпечних рухів» застерігав свого підзахисного і його адвокат В’ячеслав 
Смородін. Затулити писок Гончарову намагалися вже за гратами, про що свід-
чать його звернення до громадськості та клопотання адвокатів до Генераль-
ної прокуратури. Уже тепер відомо, що його жорстоко побили ще під час за-
тримання. Можливість цього побиття Гончарова не виключав і заступник Ге-
нпрокурора Віктор Щокін. Заступник Генпрокурора заперечував той факт, 
що Гончарова били в камері. У реанімації, куди Гончарова доставили із розір-
ваними нутрощами, йому зробили кілька порожнинних операцій. Після виписки 
з лікарні «екс-перевертня» мали помістити на стаціонарне лікування в СІЗО. 
Натомість Гончарова доставили в ізолятор тимчасового утримання. В комен-
тарі інтернет-виданню журналіста Олега Єльцова «Україна кримінальна» лі-
кар-анестезіолог Євген К. повідомив, що «смерть Гончарова не могла бути 
викликаною штучно. Просто організм був вкрай ослаблений. А першопричи-
ною стало перше побиття, під час якого хворий отримав багато травм і розривів 
внутрішніх органів, і, як наслідок, – три операції, а також відсутність після-
операційного нагляду в ІТУ, як вимагали лікарі». 

На похороні Гончарова його мати сказала, що всю відповідальність за 
смерть сина покладає «на співробітників правоохоронних органів, які розслі-
дували справу «перевертнів»: «Якщо у слідства були докази його вини – для 
чого вони так настирливо вбивали його під час слідства?». Про те, що Гон-
чарова намагаються – прямо чи опосередковано – послати на той світ, писав 
у листопаді минулого року й Олег Єльцов. 

(«Україна молода», №145, 12 серпня 2003 р.) 

* * * 
Родственники Гончарова будут добиваться наказания виновных в его 

смерти. 
Как заявила «УК» мать Игоря Гончарова – Элен Александровна Ожегова, 

она возлагает всю ответственность за смерть сына на сотрудников правоох-
ранительных органов, расследовавших дело «оборотней». «Они буквально 
убивали моего сына – жестоко, настойчиво, не таясь даже меня – матери», – 
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говорит Ожегова. Вначале на протяжении двух недель они жестоко избивали 
сына, не давая ему пищи и воды. Со множественными повреждениями внут-
ренних органов он оказался в реанимации, ему сделали три сложнейших опе-
рации. После того, как он несколько месяцев в тяжелейшем состоянии нахо-
дился в больнице, его, вопреки настояниям врачей, перевели не в тюремную 
больницу, а в изолятор временного содержания. Там его кормили тюремной 
баландой вместо того, чтобы по требованию врачей обеспечить диетическое 
питание и нормальное лечение. Его убивали сознательно. А когда Игорь терял 
сознание на допросах, заявляли, что он симулирует. В итоге он снова оказал-
ся в больнице скорой помощи. Я все время задаю себе вопрос: за что?! Ведь он 
даже не был признан виновным, суд еще не состоялся. Если у следствия были 
доказательства его вины – зачем его так упорно убивали во время следствия?» 

По словам Элен Ожеговой, особым садизмом в многомесячном убийстве ее 
сына отличался в недавнем прошлом заместитель начальника столичного УБО-
Па Сергей Хамула, претендовавший на место начальника, который в связи с 
оглашением информации об избиениях Гончарова был «спрятан» в главке УБОП 
на непыльной должности начальника службы международных связей ГУБОП 
МВД. Не меньшим цинизмом отличался ведущий дело «оборотней» следователь 
Олег Гарник. Он с улыбкой говорил матери Гончарова: «Ваш сын совершен-
но здоров». В свое время, представитель «УК», опубликовавший информацию 
о садисте Хамуле задал вопрос начальнику ГУБОП: какова в этой связи судьба 
Сергея Хамулы. На что был дан ответ: «Мы об этом ничего не знаем». Подоб-
ным же образом отреагировал и замгенпрокурора, курирующий надзор над 
деятельностью спецподразделений. 

Даже когда Гончарова не стало, садисты из УБОПа продолжали издева-
тельства над его матерью. Выходя из морга, они не скрывали перед находив-
шейся там Элен Ожеговой своего удовлетворения, потирая руки от увиденной 
в морге картины. По сведениям «УК», в тот же день члены следственно-опера-
тивной группы устроили победный сабантуй со значительным количеством 
водки. 

Кто действительно оказался в данной ситуации на высоте, так это медики 
Киевской городской больницы скорой помощи. Они вопреки противодействию 
УБПовцев и следователя тайно подкармливали Гончарова передачами, кото-
рые приносила мать. 

Мы обратились за комментарием к врачу-анестезиологу высшей катего-
рии Евгению К., привлеченному адвокатами к контролю за осуществлявшим-
ся лечением. Он сообщил следующее: «Я неоднократно общался с лечащим 
врачом, знакомился с историей болезни и пришел к выводу, что медицинская 
помощь оказывалась на самом высоком, я бы сказал высочайшем уровне. От-
ношение к Гончарову со стороны медиков и, в частности, заведующего реа-
нимационно-нейро-хирургическим отделением В.И. Кушина было не только 
высокопрофессиональным, но и человечным. Медики сделали все, что было в их 
силах. Но в последние дни остановки сердца следовали одна за другой. Ответ-
ственно заявляю: смерть Гончарова не могла быть вызвана искусственно. Просто 
организм был предельно ослаблен. А первопричиной этого стало первое избие-
ние, повлекшее многочисленные травмы и разрывы внутренних органов и, как 
следствие, – три операции, а также отсутствие послеоперационного ухода в 
ИВС, как того требовали врачи БСМП». 

Адвокат Виктор Бояров заявил, что родственники Игоря Гончарова твердо 
намерены добиваться наказания виновных в его убийстве. Адвокаты уже на-
чали работу над составлением соответствующих документов и, слабо веря в 
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справедливость украинского правосудия, преисполнены решимости дойти 
до Европейского суда, в котором за смерть Игоря Гончарова будут отвечать уже 
не отдельные «неприкасаемые» граждане в погонах, а государство Украина. 
По поводу рассмотрения дела в Европейском суде Виктор Бояров так оценил 
шансы выиграть дело: «Практически они равны 100%». 

(http://www.cripo.com.ua/?sect_id=5&aid=1480; 
«Права людини», м. Харків, №23, 16-31 серпня 2003 р.) 

1.4. Силові структури у політичних подіях 

У середині грудня нинішнього року були проведені навчання спецпідро-
зділів МВС України під патронатом міністра Миколи Білоконя по наведенню 
громадського порядку на мітингах. 

Про подробиці навчань повідомляє в понеділок газета «Грані+» 
За даними газети, на полігоні МВС під Новими Петрівцями (Київська об-

ласть) спецпідрозділ «Омега» (до складу якого входять бійці підрозділу «Барс»), 
відпрацьовував навички «з наведення громадського порядку у місцях масового 
скупчення громадян». 

Як пише видання, близько трьохсот курсантів академії МВС імітували 
групу «невдоволених владою громадян». Вони тримали в руках плакати з 
текстами «Свободу слова!», «За незалежну Україну!» та інші подібного змі-
сту транспаранти. Гасел «Кучму – геть!» не було, зазначає автор. 

Напроти маніфестантів вишикувалися стрункі шеренги бійців спецпід-
розділів у бронежилетах зі щитами та кийками наперевіс, зазначає газета. 

«Мітингуючі» періодично вигукували гасла, а офіційна міліція реагувала, 
випускаючи у повітря, одна за одною, дві «попереджувальні» ракети. Потім у 
мегафон прозвучала вимога: «Розійтися!», у бік «демонстрантів» рушив БТР, 
за ним – автомобіль з водометною установкою. 

На деякій відстані від місця навчань стояли одна машина «швидкої до-
помоги» та два «воронки» для затриманих, зазначає автор статті. 

«Демонстранти» відбивалися від супротивників дрючками, що взялися, 
як зазначає автор, невідомо звідки, але були швидко розігнані сльозоточивим 
газом. «Заводіяки заворушення» були посаджені у «воронки». 

Трохи пізніше тут же боротьбу з тероризмом відпрацювали підрозділи 
«антитерористичного центру», зокрема, бійці спецпідрозділу «Альфа» (СБУ). 

Як зазначає видання, тренуванням силовиків передував семінар началь-
ників та їх заступників всіх обласних управлінь внутрішніх справ. Заняття мали 
закритий характер, але журналістам вдалося дізнатися, що генерали та пол-
ковники «підвищували теоретичні знання щодо боротьби з тероризмом», а 
також вчилися діяти в «екстремальних ситуаціях» – боротися з учасниками 
акцій протесту та проти масових заворушень, які нібито у найближчому часі 
можуть статися в Україні. 

Видання також зауважує, що підрозділи «Альфи» (чисельність – 400 чо-
ловік), представлені у всіх обласних центрах. Екіпіровка та озброєння – най-
новітніші. Також підрозділи, які дублюють функціональні обов’язки «Аль-
фи», з’явилися раптом у складі МВС. 

(www.pravda.com.ua, 29.12.2003, 
«Права людини», м. Харків, №35, 16-31 грудня 2003 р.) 

http://www.cripo.com.ua/?sect_id=5&aid=1480;
http://www.pravda.com.ua


 23 

* * * 
В Донецьку, повідомляє прес-служба «Нашої України», 8 міліціонерів 

протягом 5-ти годин блокували збір підписів за всенародне обрання Прези-
дента України у студентському містечку. «Співробітники правоохоронних ор-
ганів вели відеозйомку, після чого склали протокол за підписом виконуючого 
обов’язки начальника Ворошилівського відділу міліції УМВС України в Доне-
цьку майора Романова про те, що направлять матеріал на адмінкомісію згідно 
зі статтею 152 Адмінкодексу України. За їхніми словами, розміщення намету, 
в якому проходить збір підписів, нібито порушило правила благоустрою те-
риторії Донецька», – сказано в повідомленні. Як заявив керівник Донецького 
обкому партії «Солідарність» Сергій Зикєєв, незабаром він подасть заяву до 
суду щодо незаконності дій правоохоронців. 

(«Україна молода», №228, 6 грудня 2003 р.) 
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2. ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ ЩОДО ВРАЗЛИВИХ 
ГРУП НАСЕЛЕННЯ (МЕНШИНИ, ІНОЗЕМЦІ ТОЩО) 

Вінницька область 

Близько мільйона членів «Міжнародної Амністії» (Amnesty International) в 
усьому світі отримали рекомендацію направити листи на адресу генпрокурора 
України Святослава Піскуна щодо катувань в українських тюрмах, в рамках що-
місячної акції «звернення до всього світу», яка присвячена найбільш нагальним 
порушенням прав людини. 

Згідно повідомленням, 14 червня 2002 року в тюремну камеру міста Вінни-
ці увійшло кілька поліцейських у масках і в присутності близько 30 ув’язнених 
жорстоко побили 19-літнього (ув’язненого) Тимура Флореса Лопеса (Timur 
Flores Lopez). Декілька співробітників поліції міста Вінниця опинились під 
слідством після того, як Тимур Флорес Лопес звинуватив їх у застосуванні 
до нього тортур у вересні 2000 року. Згідно повідомленням, тюремні службо-
вці пропустили на територію тюрми №1 поліцейських, які побили Тимура 
Флореса Лопеса, після чого його було поміщено до одиночної тюремної каме-
ри чи карцеру. МА вважає, що метою цих дій було спроба наказати Тимура 
Флореса Лопеса та примусити його відмовитись наполягати на звинуваченнях 
в тортурах та жорстокому поводженні, висунутих ним проти місцевої поліції. Ці 
звинувачення з’явились у результаті жорстокого поводження з Тимуром Ло-
песом з боку співробітників поліції у вересні 2000 року, коли він був арешто-
ваний за звинуваченням у крадіжці. Після арешту, згідно повідомленням, з 
допомогою тортур у нього було вирване признання, котре було використане 
на суді при винесенні вироку. У листопаді 2001 року він був засуджений за 
крадіжку до 5 років позбавлення волі. МА звернулась до української влади з 
проханням провести розслідування за скаргою, яке також підтримав Уповно-
важений по правах людини. В квітні 2002 року апеляційний суд Вінниці від-
мінив його вирок і направив справу на повторне слідство. МА вважає, що 
Тимуру Флоресу Лопес загрожує серйозна небезпека застосування нових тор-
тур та жорстокого поводження. Будь ласка, направляйте ваші звернення з ви-
разом занепокоєння з приводу повідомлень про жорстоке поводження з Ти-
муром Флоресом Лопесом, що мало місце у відношенні до нього 14 червня 
2002 року. Так само зверніться до української влади з проханням застосу-
вати негайні заходи по гарантуванні його безпеки та недопущенні до нього 
помсти. Зверніться з проханням негайного, повного та неупередженого роз-
слідування інформації про те, що вирок Тимуру Флоресу Лопесу був вине-
сений на основі признання, здобутого за допомогою насилля. Пишіть на адре-
су: Send appeals to: Prosecutor General Svyatoslav Piskun, ul. Reznitskaya 
13/15, 252601 Kyiv-II, Ukraine. Fax: + 380 44 290 2603. 

(«Права людини», м. Харків, №2, 15-31 січня 2003 р.) 
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Закарпатська область 

До правового центру «Романі Яг» 
(м. Ужгород) 
З В Е Р Н Е Н Н Я 
Шановний пане Аладаре! 
Звертаємося до правового центру «Романі Яг» з вимогою про захист прав 

і свобод ромів. 17 грудня цього року в м. Мукачево працівниками міліції був 
виявлений труп жінки зі слідами насильницької смерті. 

Після цього в ромському таборі м. Мукачева почалися масові затримання з 
боку правоохоронних органів. Людей ввечері близько 17.00 розміщали в мі-
ліцейські машини і масово звозили в міський відділ міліції м. Мукачева. Багато 
з затриманих були легко одягнені, оскільки їм не всім надали можливість взяти 
з собою теплі речі, і в такому стані їх тримали на подвір’ї та в коридорах Му-
качівського міського відділу міліції. До речі, цими днями на вулиці було бли-
зько 10°С. Кількість затриманих постійно змінювалась, і в наступні дні за-
триманих тримали не на подвір’ї, а в коридорах до дня цієї заяви. 

Більшість затриманих під час допитів зазнали тілесних пошкоджень. За 
їх словами, працівники міліції завдавали удари бітами, кийками, руками. 

Деякі з затриманих та допитаних досі знаходяться в своїх домівках – пе-
релякані і з важкими наслідками побиття та міліцейських тортур. 

За добу було допитано близько 50 ромів. 
Юридичний правовий нігілізм ромів породжує неправомірні дії праців-

ників міліції і їх безкарність, а натомість подібні випадки порушень прав 
людини породжують безвір’я в правосуддя та справедливість правоохорон-
них органів держави. Нашим людям важко пояснювати, що працівники мі-
ліції та прокуратури поставлені для того, щоб захищати нас від протиправних 
посягань. Ми намагаємося співпрацювати з органами влади і жодним чином 
не конфліктувати з правоохоронними органами. Проте в більшості випадків 
працівники міліції самі провокують порушення і грубо ставляться до людей і 
після цього вимагають бути законослухняними. 

Ми просимо Вас провести відповідні розслідування з метою недопу-
щення подібних правопорушень стосовно ромського населення з боку пра-
цівників міліції. 

У разі, якщо ром скоїв злочин, нехай він відповідає перед законом, проте 
інших порядних представників ромської народності не повинні ображати, 
або, більше того, бити чи обвинувачувати, що він такий самий злодій тільки 
тому, що народився ромом. 

Сподіваємося на Вашу принциповість та справедливість при розгляді 
даного звернення і віримо, що працівники міліції винні в порушенні прав ро-
мів м. Мукачева будуть покарані. 

УПЦ КП Церква «Івана Хрестителя» І.Л. Шекета (м. Мукачево) 
Куратор реформатської Церкви (м. Мукачеве) Горват Дюла 
Старший пастор Церкви «Живого Бога» (м. Мукачеве) М.М. Балко 
Пастор місцевої Церкви «Живого Бога» (м. Мукачеве) І.М. Йонаш 

(http://www.romaniyag.uz.ua/?what=paper&number=20, №1, 15 січня 2003 р.) 
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* * * 
У переважній своїй більшості роми не знають своїх прав, гарантованих 

Конституцією та законами України. Це створює сприятливе середовище для 
їх порушення стосовно ромів. Чимало їх з боку працівників міліції. 

У липні місяці нинішнього року в м. Мукачево із недавно відремонтова-
ного моста на дільниці автошляху «Мукачево-Берегово» невідомою особою 
були викрадені металеві водостічні люки. Заподіяно збитків на понад ти-
сячу гривень. Працівниками ДАІ були тимчасово затримані і відправлені на 
штрафмайданчик кілька легкових автомобілів, власниками котрих є роми. За-
тримані були абсолютно безпідставно. На їхні запитання, на якій підставі за-
тримані їх машини, працівники міліції повідомили, що цей злочин скоїли 
особи ромської народності, бо вони збирають металобрухт(?!) І уточнили: «Свої 
машини ви можете отримати у разі, коли повідомите, хто із ромів скоїв вказану 
крадіжку». 

З приводу цього інциденту я разом із представником Мукачівського 
культурно-просвітнього товариства ромів «НЕВІПЕ» Вірагом Й.Й. та старостою 
Олександром Балогом звернулися до начальника ДАІ Мукачівського МВВС 
УМВСУ в Закарпатській області. Останній нам повідомив, що вказані ма-
шини були тимчасово затримані, бо є підозра, що держномери на автомаши-
нах підроблені. 

Після цього було проведено перевірку. Її результат: правопорушень не 
виявлено. Автомашини були повернені власникам. 

Свавілля та шантаж з боку представників міліції не вдалися. 

(www.romaniyag.uz.ua/?what=paper&number=35, №16, 10 вересня 2003 р.) 

* * * 
Генеральному прокурору України 
Копії: Міністру внутрішніх справ України 
Прокурору Закарпатської області 
Начальнику УМВС України 
в Закарпатській області 
С К А Р Г А 
Звертаємося до Вас з приводу небаченого та вкрай зухвалого випадку 

грубого порушення прав людини з боку представників правоохоронних орга-
нів смт Перечин Закарпатської області. 

27 вересня 2003 року близько 20.00 в с. Т.Ремети Перечинського району 
Закарпатської області в приміщенні місцевого кафе сталася сутичка між ме-
шканцями села, ромами за національністю, Каналош О.О., Каналош М.О., та 
оперативним уповноваженим Перечинського РВ УМВС України в Закарпатсь-
кій області Пересоляком В.Й. 

Внаслідок даного інциденту до кримінальної відповідальності було при-
тягнуто ромів як таких, що вчинили хуліганство. Ця подія була висвітлена в 
місцевих та всеукраїнських засобах масової інформації, де зазначалось, що, 
окрім даного випадку в приміщенні кафе, на території ромського табору в се-
лі Т.Ремети відбувся погром, вчинений мешканцями села, як акт помсти і са-
морозправи над ромами. 

http://www.romaniyag.uz.ua/?what=paper&number=35
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Хочемо звернути вашу увагу на те, що розпочате слідство щодо обвину-
вачених Каналош О.О. та Каналош М.О. ведеться упереджено і висвітлюєть-
ся однобоко. При цьому грубо порушуються права обвинувачених. В постанові 
про притягнення як обвинувачених зазначається, що Каналош О.О. та Кана-
лош М.О. спровокували бійку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння. 
При цьому зовсім не вказується на те, що визнаний потерпілим працівник 
міліції Пересоляк В.Й. перебував в стані алкогольного сп’яніння і першим 
розпочав приставати до обвинувачених, при цьому він вимагав від них випив-
ки. Отримавши відмову, правоохоронець почав штовхатись та ображати не-
цензурними словами ромів, після чого спровокував бійку, в якій насправді 
потерпілими були роми. 

Шановні панове, як бідний та знедолений ром, який отримав гроші за 
продаж грибів, будучи відкинутий владою, суспільством та державою в ці-
лому, почне першим чіплятись до міліціонера? Адже всі без винятку роми 
знають не з кінофільмів, яке ставлення до них у правоохоронців, як їх б’ють 
та знущаються у міліцейських кабінетах, як «вішають» на ромів нерозкриті 
злочини. Ще б пак, хто злодій – ром, хто вчинив крадіжку – ром, хто чіпляв-
ся до самого пана міліціонера – теж ром. 

У газетах розписали, що з приводу погрому у ромському таборі розбе-
реться прокуратура, оскільки до цього причетний працівник міліції. Жодного 
провадження стосовно цього в прокуратурі немає, але всім відомо, що діль-
ничний міліціонер на ім’я Міша із села Туриця був присутній в таборі, коли 
відбувався цей погром, і він спостерігав і не перешкоджав чинити погром. 
Даний факт міліцією замовчується, але при цьому роздувається версія про 
те, як жорстоко побили працівника міліції. 

Доки захист честі мундира буде переважати над об’єктивністю, спра-
ведливістю, та врешті-решт страхом Божим. Якщо брати Каналош винні – су-
діть їх, проте будьте мужніми покарати і того, хто зневажає елементарні стан-
дарти моральності. Адже все село знає, що саме Пересоляк Владислав, праців-
ник міліції, постійно перебуває у нетверезому стані, його можна побачити в міс-
цях, де розпиваються алкогольні напої, і він дуже неприязно ставиться до осіб 
ромської національності. Даний факт особливо обурює нас, оскільки цим са-
мим працівник міліції роздуває національну ворожнечу стосовно ромів і при-
нижує гідність не окремого індивідуума, а всієї народності. 

Підсумовуючи викладене, переконливо просимо, розібратися з наведе-
ними фактами і не приховувати ті негідні вчинки, які трапляються в міліції, а 
виявляти їх і позбутися, звільнивши з роботи нечесних людей. 

Про прийняте рішення просимо поставити нас до відома. 
З повагою, 
голова товариства «Романі Яг» Аладар Адам, 
адвокат товариства Василь Дідичин 

(www.romaniyag.uz.ua/?what=paper&number=38, №19, 22 жовтня 2003 р.) 

Київська область 
«Шановні читачі «Романі Яг»! 
Мені дуже тяжко про це писати, та вважаю за свій обов’язок розповісти 

про ставлення працівників Броварського міськвідділу міліції МВД України 
до ромів, які мешкають в місті Бровари. 

http://www.romaniyag.uz.ua/?what=paper&number=38
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Річ у тім, що 25.12.2002 року працівники міліції міста Бровари затіяли 
«полювання на ромів». Вони ввечері ходили по вулицях і розпитували жите-
лів, де живуть роми, потім заходили в оселі ромів і без усяких на те причин 
забирали в міськвідділ усіх чоловіків-ромів без винятку і навіть деяких жі-
нок. Під кінець дня вони зачинили в слідчі ізолятори кілька десятків ромів. 

Чим же мотивували правоохоронці своє ставлення до ромів! А мотиву-
вали вони ось чим. 

Напередодні 25.12.2002 року із Броварського ізолятора втекли троє пі-
дозрюваних у вчиненні злочину. Один із втікачів мав зв’язок із ромами (за 
твердженнями працівників міліції). Тому, аби повернути втікача, правоохо-
ронні органи вирішили зібрати якомога більше ромів у слідчі ізолятори, щоб 
в обмін на цих ромів «барон» видав втікача. 

Шановні побратими, доки наш народ будуть принижувати? Адже ми всі 
громадяни нашої України, я наголошую – нашої, бо в Україні наш народ жи-
ве не одне століття, але чомусь ставлення до ромів на сьогодні в м. Бровари 
не найкраще. Мені дуже прикро, що наш народ не сприймають за людей. 

Невже люди, які мають вищу освіту, які захищають права людини, жи-
вуть не в ХХІ столітті? Невже вони не розуміють того, що роми давно вже не 
мають ніяких баронів? Що кожна сім’я ромів живе окремо. Адже з українсь-
кими дітьми ромські ходять в дитсадки, школи, здобувають вищу освіту, пра-
цюють на підприємствах. То чому ж роми мають бути морально травмовані 
лише тому, що вони ромської народності, і їх в кожну мить можуть забрати і 
повезти в слідчі ізолятори без провини, потім змусити підписатися про якісь 
зізнання, яких вони не вчинювали. 

Шановні, схаменіться! Роми такі люди, як усі жителі нашої прекрасної 
України, і наші діти також мають право на спокій. Нехай кожен за свої вчинки 
відповідає сам. 

На превеликий жаль, в деяких регіонах нашої країни ще існує таке по-
няття, що роми – нижча раса. Згідно з цим поняттям, до ромів і ставлення як 
до непотребу. 

Хочеться вірити в гуманність нашої Конституції, яка справедливо захи-
щає громадян України, незважаючи на національність. І дай Боже, щоб люди 
ніколи в житті, якої б національності вони не були, не стали непотрібними 
лише тому, що вони мешкають в Україні, але не українці за національністю». 

Член молодіжної громадської організації 
«Терні зор» Людмила Кравченко, м. Бровари 

(http://www.romaniyag.uz.ua/?what=paper&number=21, №2, 29 січня 2003 р.) 

Полтавська область 

Олександр Миколайович повільно оповідає про свої митарства. І прос-
то не хочеться чисто по-людському вірити, що таке буває. Аби захистити себе, 
свою честь, врешті, добре ім’я, він – голова громадської організації «Романо 
Дром» (м. Миргород, Полтавської області) – звертався до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини Карпачової Ніни Іванівни... 

– Я так кричав, коли мене побили, – продовжував пан Бузна. – Забіг на-
чальник паспортного стола з свого кабінету й, побачивши мене під стіною, 
куди поставив начальник служби по боротьбі з економічними злочинами До-
дух (перед тим ударив об стіну), а тепер ще й обзивав «циганською мордою», 
то теж гукнув: «Що ви тут робите?» Згодом на мої крики (кликав начальника 
міліції Гончарова, просив адвоката) працівник Кисліченко спитав: за що б’ють, 
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я відповів, що просять, аби обмовив себе, дав неправдиві свідчення... Коли 
знепритомнів, то одягли наручники... 

У чому ж була вина Олександра Миколайовича? Не подумайте, дорогі 
читачі, що когось убив чи поранив, згвалтував... Знайомий, директор агрофі-
рми «Перше травня» Лохвицького району с. Безсали, попросив (разом із 
Миколою Чернявським) супроводжувати Камаз 94-14 ПОС та водія Баране-
нка, який віз металобрухт. Дорогою транспорт і їх обох затримали працівни-
ки міліції, мовляв, не вистачає однієї печатки на накладній... 

Олександр Миколайович – кремезний, міцний чоловік. Тому й витри-
мав тортури тих, хто мав би розібратися в ситуації. Та що там говорити! Невже 
Миргородський райвідділ міліції – місце, де в такий спосіб (побиття), вника-
ють у справу. Думається, журналістські дороги допоможуть мені таки роз-
шукати в знаменитому (за Гоголем) і відомому далеко за межами України 
Миргороді лейтенанта – слідчого Книша, який записував того злощасного дня 
на початку червня 2002-го року в протоколі, що голова громадської органі-
зації «Романо Дром» О. М. Бузна «з’їв накладну на металобрухт і вчинив 
непокору правоохоронним органам». 

Бідні правоохоронці! Факт, що «затриманий» з’їсть не лише протокол, а 
й всі інші їхні папери, в поті чола складені на правопорушників, змусив за-
стосувати до Олександра Бузни «прийоми самооборони». 

«Романі Яг» у номері від 20 серпня 2002-го року дещо привідкрила за-
вісу над тим, що «коїли» в Миргороді над О. М. Бузною. Редакція сподівалася, 
що кричущі факти фізичного побиття, морального знущання над головою 
громадської організації циган (ромів) славного Миргорода отримають оцінку не 
лише правоохоронних органів району, а й райдержадміністрації. Адже дуже 
часто, перш ніж звертатися у високі інстанції, роми йдуть до керівника своєї 
громадської організації, просять їх захистити, втрутитися, допомогти... 

В історії побиття Олександра Бузни фігурують і лікар-травматолог, який 
оглянув його 12 червня 2002 року, було зроблено знімок грудної клітки. Ось ви-
сновок: зламане ребро, по тілу синці. Та й пан прокурор Миргорода Володимир 
Васильович Балкашій знає про цю справу. 

Чим закінчилася історія голови громадської організації «Романо Дром»? 
Олександр Миколайович на якусь мить ніяковіє, а потім мовить: «Закінчило-
ся нічим». 

До правди, «провчили» п. Бузну ті, кому б його захистити! Старий ром, 
його батько, переніс інсульт, дізнавшись, що міліція робила з сином (катували, 
зламали ребро і таке інше). Микола Леонтійович (він 1928 р. н.) – старожил, сво-
їм розумом осягнув: «Якщо син – голова громадської організації циган м. Мир-
города, не може захистити свою людську гідність, права, то як він буде захи-
щати конституційні права ромів – однієї з найбільш дискримінованих та пе-
реслідуваних етнічних груп у світі?» Старійшина ромів Миргорода сподівався, 
що народжені в незалежній Україні (цей народ не має своєї країни, зазнавав 
дискримінації, переслідування як ніякий інший у світі), на землі держави, яка 
уже одинадцять літ є незалежною, матимуть захист. Інакше для чого писалися 
конституційні права?! 

Юлія Зейкан: 
Довго бесідували минулого понеділка (3 березня) з паном Бузною. Пере-

глянули й чимало паперів, які написані з приводу цієї вкрай непривабливої 
історії. Старший помічник прокурора Миргородської прокуратури М.В.Мерей-
да, розглянувши заяву гр. О.М.Бузни про незаконні дії працівників міліції, 
відмовив у порушенні кримінальної справи. 
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Дозволю собі навести такий висновок-заключення експерта: 
«Пошкодження в вигляді синця на тілі, перелому ребра створилися від 

дії тупих предметів, по давності можуть відповідати вказаному строку і 
належать до тілесних пошкоджень середньої ступені тяжкості, які спри-
чинили довгостроковий розлад здоров’я. Дані пошкодження могли виникнути 
при побитті руками, ногами. 

Судово-медичний експерт М.Васильєв». 
Гадається, історія, яка трапилася з головою громадської організації «Романо 

Дром» Олександром Бузною – тема для тривожних роздумів. 
Утім, послухаймо Олександра Миколайовича: 
– Думав, що не виживу після катування, але організм переніс й побої, й 

багато чого іншого. Вочевидь, доля тому (чи до того) причетна, аби не зігну-
вся, не дався на компроміс зі владою... 

Відправлено було листи в різні високі інстанції Від імені незаконно за-
триманого миргородською міліцією, побитого рома. І що ж? До Генпрокурора 
України Святослава Піскуна звертався, до інших найвищих посадових осіб. А 
чи зреагували, відгукнулися? 

Ні, наче б не знають, не чули, не відають. Доказом є ось такий документ 
від 17 січня цього року, адресований О. М. Бузні. 

«Прокуратурою області проведено перевірку вашого звернення, адресо-
ваного в Генеральну прокуратуру України щодо заподіяння вам тілесних 
ушкоджень працівникам Миргородського МРВ УМВС України в Полтавській 
області. 

В ході перевірки встановлено таке. 
25.09.02 р. прокуратурою області, за результатами матеріалів переві-

рки за вашою заявою, була скасована постанова про відмову в порушенні 
кримінальної справи, винесена помічником прокурора Миргородського МРВ 
УМВС України в Полтавській області. Матеріал перевірки був направлений в 
Миргородську міжрайпрокуратуру для виконання письмових вказівок проку-
ратури області та проведення додаткової перевірки за фактом заподіяння 
вам тілесних ушкоджень. 

Згідно з повідомленням Миргородського міжрайонного прокурора, за 
наслідками з проведеної додаткової перевірки, 20.10. 02 р. прийнято рішення 
про відмову в порушенні кримінальної справи, про що того ж дня винесено 
відповідну постанову. 

Начальник відділу М.Б.Яковенко» 
– Історія, яка трапилася зі мною, – типовий приклад ставлення ниніш-

ньої української влади до ромів. Але я на цьому не зупинюся... 
Цинічне побиття О. М. Бузни – свідчення того, що правоохоронці хо-

чуть застрашити інших ромів, які домагаються правди. 

(http://www.romaniyag.uz.ua/?what=paper&number=24, №5, 12 березня 2003 р.) 

* * * 
Шановні читачі! Ми продовжуємо знайомити вас з ходом кримінальної 

справи з приводу підпалу ромських будинків у селі М.Кахнівка Кременчуць-
кого району, Полтавської області представником правоохоронних органів 
майором І.В.В., за те, що сім’я Федорченків відмовилась торгувати наркоти-
ками. Про це ми писали в газеті «Романі Яг» 13 березня 2002 р. Той факт, що 

http://www.romaniyag.uz.ua/?what=paper&number=24
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живцем були спалені 5 чоловік, серед яких були і діти – Юра, Сніжана, 
Міша – сколихнув громадськість Кременчука. 

На ухвалу апеляційного суду Полтавської області про направлення кри-
мінальної справи стосовно Н.О.Б. та Г.І.В. (справа про підпал будинків і лю-
дей ромської народності в селі Мала Кахнівка Кременчуцького району) на 
додаткове розслідування, було направлене касаційне подання прокурора 

Подаємо витяг з «Ухвали суду від 11 грудня 2002 року» (прізвища з ети-
чних міркувань змінені) 

У матеріалах кримінальної справи (а. с. 44-45 т.1) є висновок службової 
перевірки, яку стосовно І.В.В. проводив заступник начальника ВВВ Полтав-
ської УВБ ТуБОЗ МВС України М.Т.Ілляшенко. Однак самі матеріали цієї 
перевірки відсутні в справі, тому потрібно провести їх виїмку та приєднати 
до справи. 

В клопотанні представника потерпілого про допит свідків, яке не вико-
нане слідчим до кінця (а. с. 348 т.3) вказувалось на те, що жінка В. впізнала 
свого колишнього чоловіка та його автомобіль «Москвич», на якому приїхав 
І.В.В. та двоє невідомих, що вчинили підпал. Тому необхідно встановити цю 
жінку та її чоловіка і допитати по цих обставинах і пред’явити їм на впізнання 
І.В.В., Н.О.В. та фотокартки інших обвинувачених, підозрюваних в підпалі 
будинків, а при їх затриманні і їх самих безпосередньо. 

Слід встановити і допитати як свідків медичних працівників швидкої 
допомоги та лікарів, які надавали допомогу Л.З.М., Л.В.С., про те, чи розпо-
відали потерпілі що-небудь про обставини пожежі та про те, хто її скоював. 

Необхідно встановити і допитати пожежників, які гасили пожежу в бу-
динку по вул. Садовій, 101 в с. М.Кахнівка, про те, що пояснювали про її при-
чину останній потерпілий та потерпілий Ф.Ю.І., а також їхні сусіди і родичі, 
встановити та допитати по цих обставинах. 

Зі слів Ф.Ю.І. і свідків С.Є.В. та О.В.П., гасив пожежу і рятував потерпі-
лих не тільки останній, а й інші родичі постраждалих і сусіди, в тому числі 
Г., П., В., всього 15-20 мешканців с. М.Кахнівка. 

Крім того, необхідно перевірити, чи не було серед них очевидців під-
палу будинку та чи не бачив хто-небудь з них, як підходили до нього і поки-
дали його Н.О.Б., І.В.В. та інші особи. 

По епізоду підпалу будинку В.М.В., що знаходиться по вул. Шкільній, 
13 в с. М.Кахнівка, також необхідно встановити та допитати по аналогічних 
обставинах пожежників та сусідів, що гасили пожежу і в цьому будинку. 

Перевіряючи можливість І.В.В. бути причетним до підпалів будинків, 
слід перевірити, чим він займався вранці 28 жовтня 2001 р. та з ким зустріча-
вся і за яких обставин. Також потрібно з’ясувати, чому І.В.В., працюючи в Крю-
ківському РВ м. Кременчука з 1 червня 2001 р., займався оперативно-розшуко-
вою роботою в Кременчуцькому районі та чи мав він на це повноваження і 
хто йому їх надав. 

Сам І.В.В. в судовому засіданні не заперечував того факту, що неодно-
разово протягом 2001 р. був в с. М.Кахнівка Кременчуцького району і 4-5 
разів був у будинку Ф.Ю.І. та розшуковував невістку Л.З. 

Свідок С.С.В. повідомила в суді те, що остання скаржилась на те, що за-
тримувалась працівниками Крюківського РВ, а також, що їй були спричинені 
тілесні ушкодження на руках. 

В.Дідичин, юрист 
(http://www.romaniyag.uz.ua/?what=paper&number=20, №1, 15 січня 2003 р.) 

http://www.romaniyag.uz.ua/?what=paper&number=20
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Сумська область 

Владислав Ивченко: 
Общественная организация сумских цыган «Сумское общественное объ-

единение Ромской культуры» распространило заявление, в котором вырази-
ло протест против ряда действий работников милиции. Как сказано в заявле-
нии, 6 октября группа сотрудников милиции провела обыск в доме главы 
объединения Ромской общины Москалева по улице Донской, 3. По словам цы-
ган, милиционеры мотивировали свои действия проверкой паспортного режима. 
Объединение Ромской культуры заявило, что считает такие действия правоох-
ранительных органов посягательством на права человека и его достоинство, 
дискриминацией по отношению к национальным меньшинствам. 

(«Данкор online», г. Сумы, 13 октября 2003 г.) 

* * * 
«Прикрий випадок, який трапився зі мною, змусив звернутися до вас. 

Був вересневий вересень – 4-е число. В обідній час ми їхали автомобілем. 
Дорогою обігнали машину, бо думали, що то наші знайомі. Але виявилося 
згодом, що помилилися. Поблизу бару розпрощалися з товаришем, а я за-
лишився. І раптом поруч загальмувала та сама машина, яку дорогою обігна-
ли. З неї вийшли троє незнайомців. Один з них, грубо вилаявшись, попросив 
підійти. Я повернувся і мирно спитав, що ж трапилося. На відповідь – без 
слова двоє почали мене бити. Одного знаю – Сергій Миколайович Гузь, а пріз-
вища іншого не пам’ятаю. Вдарили в живіт, двічі в підборіддя, в груди, в пах 
ногою. Змушували сісти на коліна й зняти штани. Погрожували, мовляв, будемо 
вбивати всіх циган. Я щиросердно просив, молив не бити мене в живіт, бо 
переніс операцію. Після сильних побоїв я поїхав у райвідділ міліції, аби на-
писати заяву. Там і взяв довідку, аби зняли з мене побої. Та не встиг виїхати з 
райвідділу, як нас зупинили працівники міліції. Вони забрали від нас доку-
менти на машину, а потім сказали: зробимо обмін. Ви нам довідку, яку вам 
видали в райвідділі, а ми, в свою чергу, повернемо документи. Міліціонери 
забрали в нас ту довідку, яку нам видали у райвідділі на медичну експертизу. 
Після цього випадку я потрапив у лікарню зі струсом мозку і пошкодженням 
підборіддя. 

Ми, жителі Охтирки, просимо вас, Аладаре Євгеновичу, шеф-редактора га-
зети «Романі Яг», опублікувати нашого листа в газеті. А також просимо офі-
ційно надіслати листа-скаргу в міську прокуратуру Охтирки, а також – обласну 
прокуратуру, Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Ніні Карпачовій. 
Нехай вони знають, у якому місті кояться злочини проти ромів». 

Володимир Бамбула, голова Золотоноської ромської організації «Аме Рома», 
м. Золотоноша, Черкаська обл.: 

 
Цього листа надіслав мені потерпілий молодий ром. Прошу, за можли-

вості, опублікувати. 

(«Романі Яг», м. Ужгород, №18, 8 жовтня 2003 р.) 
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Черкаська область 

М .Козимиренко 
Прочитавши у №12 «Романі Яг» (газета від 18 червня ц.р.) статтю 

«Хто захистить ромів в Україні?», стурбувався цим питанням. Адже я теж ром. І 
бачу життя ромів уже шостий десяток літ. Багато разів роми вимушені були 
брати на себе чужі кримінальні провини, бо в міліції тортурами примушува-
ли це робити. 

Дехто каже: хай б’ють, але не бери на себе чужої вини. 
Це не завжди так. 
Ми знаємо, що без міліції не обійтись. І взагалі, більшість її працівників – 

порядні, чесні люди. Але ж знаємо, що у деяких відділах міліції процвітають 
тортури. А там і так не солодко. Коли людину затримують (не тільки рома, а 
будь-якої нації) і відправляють у камери, то затриманий розгублюється від без-
порадності. Людину можуть кинути в камеру до гомосексуалістів, до вбивць, 
до хворих на туберкульоз. Камери, здебільшого, знаходяться у сирих підвалах. 
І хай тоді спробує ця людина кудись поскаржитись. Тим більше, якщо ти ром. 
Торік у ромів України був з’їзд, де ми обирали свого президента, на цьому з’їзді 
була присутня Уповноважена з прав людини Верховної Ради Ніна Карпачова 
(зауважу, що цій жінці роми України довіряють і дуже її люблять). 

Я особисто звернувся до Уповноваженої з прав людини з пропозицією 
до Верховної Ради, щоб при кожному районному відділі міліції було введе-
но посаду уповноваженого з прав людини. Щоб без згоди підпису цієї особи 
жоден допит, жодне затримання не проводилося. І тоді є шанс, що з тортура-
ми, антисанітарією, з порушенням конституційних прав буде покінчено. Крок 
недешевий для країни, та, якщо країна дає заробітну плату 200-300 міліціоне-
рам, які працюють при кожному райвідділі, ще кілька людей, я гадаю, можна 
забезпечити платнею. 

І на закінчення хотілось би розібратися, чи справді вже такі роми в 
кримінальному відношенні, як дехто думає, чи це питання роздуте, перебі-
льшене? У Золотоноші на збори ромів було запрошено начальника міліції і 
мера міста. Голова ромської організації запропонував владним особам міста 
дати відповідь: чи за останні 50 років ромами було вчинено хоч один тяжкий 
злочин? (А в Золотоноші проживає понад 1000 ромів). Відповідь була така – 
жодного вбивства, жодного тяжкого злочину з боку ромів за останні 100 років 
не зафіксовано. Тоді, у чому річ? Мабуть, і в кожному районі такі ж показники? 

(http://www.romaniyag.uz.ua/?what=paper&number=32, №13, 9 липня 2003 р.) 

http://www.romaniyag.uz.ua/?what=paper&number=32
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3. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КАТУВАННЯ ТА ЖОРСТОКЕ 
ПОВОДЖЕННЯ В УСТАНОВАХ МВС 

3.1. Деякі загальні дані 

12 тисяч (!) громадян шукали захисту в омбудсмана через застосування 
до них тортур з боку правоохоронців. Як каже Карпачова, це робиться «заради 
підвищення відсотка розкриття злочинів. 

(«Україна молода», №73, 19 квітня 2003 р.) 

* * * 
Говорить омбудсман 
«...Порівняно з 1998 роком утричі зросла кількість звернень щодо дотри-

мання особистих конституційних прав громадян, зокрема, порушення права на 
повагу до гідності, честі, щодо застосування недозволених методів ведення слід-
ства, тортур і іншого нелюдського поводження чи покарання. 

(«Сільські вісті», №54, 13 травня 2003 р.) 

* * * 
У 2000 році було винесено 294 вироки стосовно невинних людей внаслі-

док неякісного розгляду справ, у 2001 – 332. У 2001 році було скасовано і зміне-
но в апеляційному і касаційному порядку вироки щодо 8 тисяч 387 осіб. 

У діяльності органів прокуратури і судів досі не застосовується ст. 127 
КК України, яка визначає катування окремим злочином...». 

(«Сільські вісті», №54, 13 травня 2003 р.) 

* * * 
Українська мережа ділової інформації ЛІГАБізнесІнформ провела черго-

ве опитування громадської думки. 
На 28 жовтня в опитуванні взяли участь 250 осіб. Користувачам мережі 

задали два запитання: 
Чи доводилося Вам стикатися з неправомірним затримуванням співро-

бітниками міліції фізичних осіб? 
46,6% відповіли, що їх затримували особисто; 
46,6% відповіли, що затримували їх родичів або знайомих; 
3,2% знають тільки про випадки законного затримування; 
12,4% не приходилося. 
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Яким був підсумок неправомірного затримання? 
19,2% відповіли, що їх просто відпустили; 
40,4% відповіли, що їх відпустили за певну суму грошей; 
19,2% відповіли, що трошки побили та відпустили; 
4,0% отримали адмінстягнення у вигляді штрафу; 
3,2% отримали адмінарешт; 
0,0% були направлені на виправні роботи; 
12,4% відповіли, що їх не затримували. 
Деякі опитуванні відповіли на запитання: «За що затримували (яка стаття)?» 
Серед статей, за якими затримували – ст. ст. 172 КоАП (Порушення пра-

вил застосування засобів вимірювальної техніки), 173 КоАП (Дрібне хуліган-
ство), 178 КоАП (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в 
громадських місцях у п’яному вигляді), 185 КоАП (Злісна непокора законно-
му розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського фо-
рмування з охорони громадського порядку, військовослужбовця), 342 ч. 3 УК 
України (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, 
члену громадського формування з охорони громадського порядку і держав-
ного кордону або військовослужбовцеві). 

Інші відповіді: підозра в крадіжці, сутенерство (помилково), зберігання 
наркотиків, підозра в скоєнні правопорушення, за сміх на вулиці, «за неза-
конний перевіз придбаного нами екструдера своїм транспортом», «ні за що», 
не знаю. 

Також були опитувані, які розповіли історії свого затримування більш до-
кладно. Наводимо їх мовою оригінала: «Задержали изначально за то, что человек 
был якобы похож на шулера, обыгравшего жену на тот момент народного депу-
тата, а сейчас чиновника из Администрации Президента Украины в наперсток в 
районе ст. метро «Лесная» (Киев). А в итоге «осудили» (админарест) за оказание 
сопротивления милиции, чего, естественно, не было»; 

«Задержание произошло рано утром в моей квартире (там же и прописан) 
опером и его помощником. При аресте ссылались на всеукраинский уг. розыск. 
При аресте проверены только фамилия, имя и отчество. Провел я сутки в камере 
для особо опасных (внешне не скажешь). А в результате. Существует человек с 
такой же фамилией, именем и отчеством, да и в прибавок разница в датах рожде-
ния ровно 1 месяц. Только прописан тот человек в г. Конотоп и нет у него ни 
родной сестры, ни брата. У работников милиции не было даже фотографии за-
держиваемого преступника и его отпечатков пальцев, а началось все с разбойно-
го грабежа в г. Конотоп где он был успешно задержан по горячим следам и вся 
местная милиция его знает «лично». 

Цікаво, чи будуть ознайомлені з такими результатами опитування розроб-
ники урядової програми стосовно створення позитивного іміджу української мі-
ліції в українському суспільстві? Треба ще й взяти до уваги, що, як правило, в Ін-
тернет-опитуванні беруть участь люди, які займають далеко не нижчий щабель в 
нашому суспільстві. 

За матеріалами ligabusinessinform, http://www. liga. net 
(«Права людини», м. Харків, №29, 16-31 жовтня 2003 р.) 

* * * 
За словами міністра внутрішніх справ України Миколи Білоконя, за 100 

днів його діяльності підрозділами внутрішньої безпеки розглянуто 1339 звер-
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нень громадян щодо неправомірних дій працівників органів внутрішніх справ, 
чверть з яких підтвердилася. 

(«Іменем закону», №51, 19-25 грудня 2003 р.) 

* * * 
По словам Генерального прокурора Украины Геннадия Васильева, в этом 

году из-за отсутствия состава преступления закрыты дела в отношении 140 
человек, 24 из которых содержались под стражей. 

(«Голос Украины», №244, 23 декабря 2003 г.) 

3.2. Деякі загальні проблеми 

Враховуючи, що кімнати для затриманих нерідко використовуються не 
за прямим призначенням, МВС направлено вказівку до кожного регіону 
України щодо категоричної заборони використання цих кімнат у якості ізо-
ляторів тимчасового тримання. 

Саме на це неодноразово звертала увагу правоохоронних органів Упов-
новажений з прав людини, підкреслюючи, що тримання людей у міліцейсь-
ких кімнатах для затриманих більше трьох годин є порушенням норм законо-
давства України та міжнародних стандартів, оскільки ці кімнати не присто-
совані до більш тривалого у них перебування. Нинішнє доручення міністра, 
на думку Ніни Карпачової, є свідченням того, що міліція відтепер чітко до-
тримуватиметься національного законодавства у цих питаннях. 

Враховуючи факти недостатності бюджетного фінансування на переоб-
ладнання спеціальних установ міліції, міністр внутрішніх справ Юрій Сми-
рнов також звернувся до прем’єр-міністра України Віктора Януковича з про-
ханням про сприяння у наданні фінансової допомоги з боку місцевих органів 
влади для забезпечення умов тримання людей у спеціальних установах та кі-
мнатах для затриманих. У зв’язку з цим 24 грудня 2002 р. прем’єр-міністр 
України доручив Раді міністрів АРК, обласним, а також Київській та Севасто-
польській міським державним адміністраціям надати таку допомогу до 1 бере-
зня 2003 року. 

Керівництво МВС України висловило також вдячність Уповноваженому 
з прав людини за увагу до нагальних проблем діяльності МВС України, зазна-
чаючи, що саме при такому небайдужому ставленні до негараздів в Україні 
можливо збудувати дійсно демократичне суспільство. 

(«Права людини», м. Харків, №2, 15-31 січня 2003 р.) 

* * * 
Нереальными назвал существующие в нашем государстве статистиче-

ские показатели раскрываемости преступлений Николай Белоконь, замести-
тель главы Администрации Президента Украины, руководитель главного 
управления по вопросам судебной реформы, деятельности военных формиро-
ваний и правоохранительных органов. Как отметил Н. Белоконь, Президент 
Украины Л. Кучма подписал указ об усилении борьбы с коррупцией и органи-
зованной преступностью, в котором запретил «вал показателей». «Никакой 
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статистики, а только защита интересов и прав граждан», – подчеркнул зам-
главы Администрации Президента. По его словам, статистика, в соответствии 
с указом Президента, отныне должна вестись по судебным решениям. И зани-
маться этим будет Госкомитет статистики. По сути, свершилось историческое 
событие: официально, на самом высоком уровне признано, что показатели рас-
крываемости преступлений, о которых бодро рапортовали представители право-
охранительных органов, – миф. Миф преступный и бессмысленный. 

(«Зеркало недели», №10, 15-21 марта 2003 г.) 

* * * 
Прошлым летом Вячеслав Романовский стал начальником Черкасского 

райотдела милиции. По словам его сотрудников, решил поработать «на зем-
ле», чтобы собрать материал для диссертации. Самоубийство молодого офи-
цера стало для всех неожиданностью. Еще больше потрясло заявление его 
родных, которое они направили прокурору области, Генпрокурору и минист-
ру внутренних дел. В нем они обвиняют начальника УМВД Украины в Чер-
касской области генерал-лейтенанта Олега Кочегарова в том, что именно он 
довел «систематическими издевательствами» Вячеслава Романовского до са-
моубийства. Родители и вдова офицера утверждают, что, добиваясь высоких 
показателей раскрываемости преступлений, генерал принуждал В. Романов-
ского «заниматься фальсификацией и служебным подлогом», кроме того, при 
свидетелях унижал его честь и достоинство, «оскорбляя в нецензурной фор-
ме». Когда Романовский, не выдержав, подал рапорт о возвращении на служ-
бу в УБОП, ему было отказано. Последующий рапорт о выходе на пенсию по 
выслуге лет тоже остался без удовлетворения. По утверждению родственни-
ков офицера, генерал Кочегаров продолжал преследовать офицера и в стенах 
больницы, куда Вячеслав лег на обследование. Заявители считают, что на-
чальство шантажировало покойного, поскольку он, принимая дела в райотде-
ле, расписался за 8 уголовных дел, которые, как позже выяснилось, к тому 
времени пропали. «Доведенный до отчаяния, наш сын и муж покончил жизнь 
самоубийством, написав перед этим на стене «90,2%» – показатель раскры-
ваемости преступлений Черкасским РО УМВД», – говорится в заявлении. 

Выяснилось также, что в УМВД исчез последний рапорт В. Романовского 
от 12.12.2002 года – о выходе на пенсию. Там заявляют, что никакого рапорта 
не было. 

(«Свобода», №7, 18-24 лютого 2003 р.) 

* * * 
По утверждению родственников В. Романовского, реальный показатель 

раскрываемости преступлений в райотделе был ниже 4,8%. 

(«Вечерний Харьков», №20, 20 февраля 2003 г.) 

* * * 
Валентина Емельянова, начальник Харьковской территориальной су-

дебной администрации, анализируя ситуацию в Харьковской области, приве-
ла такой вот вопиющий пример: один из подсудимых находится под стражей 
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уже 10 лет (!) только потому, что его родственники не могут найти денег на 
адвоката. 

(«Событие», г. Харьков, №17, 24-30 апреля 2003 г.) 

* * * 
Недавно один из задержанных Запорожского СИЗО объявил голодовку 

из-за того, что почти три года ожидает за решеткой окончательного судебно-
го решения. 

(«Зеркало недели», №17, 8-16 мая 2003 г.) 

* * * 
Протягом 2001 року до Уповноваженого з прав людини неодноразово 

звертався громадянин Литвиненко з приводу тримання його під вартою у 
Херсонському СІЗО понад 6(!) років. Як було з’ясовано, з різних причин справа 
неодноразово відкладалася. З урахуванням вкрай тяжкого стану здоров’я Ли-
твиненка, Уповноважений звернулася з листом до голови Апеляційного суду 
Херсонської області. Після розгляду цього подання людину було, врешті, зві-
льнено з-під арешту. 

(«Сільські вісті», №54, 13 травня 2003 р.) 

* * * 
Татьяна Шевченко, судья Апелляционного суда Днепропетровской области: 
«...«Притчей во языцех» стали уже незаконные методы следствия, но не-

возможно не сказать о том, что на первоначальном этапе следствия большин-
ство подозреваемых почему-то категорически отказывается от помощи защит-
ников, иногда даже при наличии заявления защитника, приглашенного род-
ственниками. При выявлении у лица телесных повреждений, образовавшихся 
в период следствия, результаты прокурорских проверок почти всегда одни и 
те же – «оказал сопротивление при задержании, упал при перевозке или с нар 
в камере». И эти обстоятельства тоже зачастую остаются без оценки суда...» 

(«Зеркало недели», №21, 7-13 июня 2003 г.) 

* * * 
В Україні відсутнє «масове застосування працівниками міліції тортур, 

насильства», заявив перший заступник державного секретаря МВС України 
Михайло Корнієнко на засіданні «круглого столу» «Стан дотримання прав 
людини в Україні: міжнародна оцінка», організованому Комітетом Верховної 
Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 

(«Юридичний вісник України», №24, 14-20 червня 2003 р.) 

* * * 
Представники правоохоронних органів у силу власного розуміння того, 

що диктують їм зірки на погонах, з цифрами в руках заперечують те, що мало 
не кожен українець уже відчуває шкірою: розповсюдженість такого явища, як 
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тортури, в процесі дізнання і відбування покарання. Заступник державного 
секретаря Міністерства внутрішніх справ Михайло Корнієнко запевняв при-
сутніх на засіданні «круглого столу» «Стан дотримання прав людини в Укра-
їні: міжнародна оцінка», що факти катувань не так масові, як поодинокі, і що 
МВС безкомпромісно бореться з цим злом. За його словами, цього року було 
порушено кримінальні справи проти 48 міліціонерів, які «перевищували свої 
повноваження». Ще 262 кримінальні справи вже перебувають у провадженні 
прокуратури і суду. Крім того, у надрах МВС створено спеціальний підроз-
діл, який опікуватиметься вихованням і культурним рівнем співробітників 
міліції. 

Однак, присутні на «круглому столі» правоохоронці мусили б звертати 
увагу не так на цифри, як на тенденції. Адже закатованих людей не буває ма-
ло чи багато. Тортури – це явище, якого взагалі не повинно бути. І перебудо-
ву мислення правоохоронців треба починати, певно, з розуміння ними саме 
цієї аксіоми. 

Науковці Національної академії внутрішніх справ провели цікаве і, зда-
ється, безпрецедентне соціологічне дослідження на предмет ставлення самих 
правоохоронців до тортур. Було опитано кілька десятків посадових осіб – керів-
них(!) працівників карного розшуку та слідства. 30% з них підтвердили, що 
катування в Україні застосовується «досить часто», 36% – що «іноді». 39% вва-
жають, що міліція не може ефективно працювати без застосування час від часу 
тортур. 57% міліціонерів переконані в необхідності «кругової поруки» – себто 
в тому, що офіцери повинні захищати один одного в разі виникнення проку-
рорських претензій чи підозр щодо застосування катувань. 61% упевнений, 
що багато керівників в органах МВС погоджуються з тим, що правами людини 
можна нехтувати, порушуючи їх задля виконання оперативно-службових зав-
дань. 

(«Сільські вісті», №69, 18 червня 2003 р.) 

* * * 
Уповноважений ВР України з прав людини Ніна Карпачова вважає за 

необхідне скасувати норму, згідно з якою правоохоронні органи мають право 
затримувати громадян на три доби, тобто на 72 години, без пред’явлення 
звинувачення. За словами Ніни Карпачової, Україна повинна наближатись до 
міжнародних стандартів і встановити термін затримання до 48 годин. 

(«Сільські вісті», №79, 10 липня 2003 р.) 

* * * 
Нина Карпачева намерена в ближайшее время направить представление 

премьер-министру Украины В. Януковичу с предложением вывести меди-
цинские службы из подчинения силовым структурам, передав их в ведение 
Министерства здравоохранения. По ее словам, «сегодня любой человек, попав-
ший в изолятор временного содержания или в следственный изолятор, факти-
чески лишен возможности соответствующим образом доказать, что по отноше-
нию к нему применялись недозволенные методы ведения следствия, насилие 
или даже пытки». Это происходит потому, что все медицинские учреждения, 
которые непосредственно осуществляют экспертизу фактов издевательств и 
насилия над гражданами или делают медицинские заключения, являются за-



 40

висимыми от силовых структур, МВД или Департамента по исполнению на-
казаний. 

(«Время», г. Харьков, №72, 10 июля 2003 г.) 

* * * 
Відбулася зустріч міністра внутрішніх справ Юрія Смирнова з Уповно-

важеним Верховної Ради України з прав людини Ніною Карпачовою. 
Під час зустрічі були оприлюднені такі цифри: за останні 5 років із сек-

ретаріату Уповноваженого з прав людини на адресу МВС спрямовувалось 590 
інформацій, у тому числі, 348 – щодо неправомірного затримання, незадовіль-
ного стану спецустанов, побиття. Як засвідчила перевірка, 72 факти, що були 
надані, не підтвердились або підтвердились частково, в інших випадках (25%) 
громадянам надавалася практична допомога або кваліфіковані роз’яснення у 
порушених справах. З цього випливає, що не може йти мови про 12 тисяч скарг 
і заяв щодо застосування катувань до затриманих і заарештованих, про які 
повідомлялось раніше. Не заперечується, зазначив Юрій Смирнов, що окремі 
працівники порушують законність, допускають рукоприкладство й інші забо-
ронені методи поводження із затриманими і заарештованими. 

(«Іменем закону», №29, 18-24 липня 2003 р.) 

* * * 
Стан забезпечення конституційних прав громадян правоохоронцями під 

час виконання ними своїх службових обов’язків – це питання розглядалось 
25 липня на засіданні Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і 
організованою злочинністю, яке відбулося за дорученням Президента Украї-
ни. Глава держави, як зазначила голова комітету Ольга Колінько, зобов’язав 
Генеральну прокуратуру, МВС, Департамент з питань виконання покарань 
організувати відповідні перевірки з метою усунення причин, що призводять 
до порушення прав громадян правоохоронцями. Однією з причин названо «про-
центоманію» – в Україні правоохоронцям «доведена» 90-відсоткова «норма» 
розкриття кримінальних справ. І це в деяких випадках призводить до засто-
сування неправомірних заходів під час затримання та досудового слідства в 
одних випадках, а в інших – до відмови у відкритті кримінальної справи, 
якщо правоохоронець вважає, що її неможливо розкрити. 

Учасники засідання були одностайні в тому, що стан захисту прав лю-
дини, зокрема, при веденні досудового слідства, утриманні в місцях позбав-
лення волі, не відповідає міжнародним стандартам. 

(«Урядовий кур’єр», №137, 26 липня 2003 р.) 

* * * 
Про медичне обстеження у проекті Кримінально-процесуального кодексу 
Новый Уголовно-процессуальный кодекс по сути маскирует такие нарабо-

танные методы современного следствия, как пытки, изоляцию подозреваемых 
от контактов с адвокатами и родными, затягивание следствия, выбивание по-
казаний из подозреваемых и свидетелей сотрудниками спецподразделения. А 
чего стоит одна лишь статья 129 нового УПК, которая обязывает (!) лицо, от-
носительно которого избрана мера пресечения, «пройти медицинское, психо-
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логическое или психиатрическое лечение». На практике это означает, что 
любого подозреваемого теперь могут насильственно поместить в психушку, 
где с помощью аминазина, галоперидола и санитаров выбить из него призна-
ние не только в убийстве Гетьмана или Гонгадзе, но и в организации Скни-
ловской трагедии. 

«Если для проведения судебно-медицинской или судебно-психиатрической 
экспертизы, – гласит ст. 154 нового УПК, – необходимо наблюдение или ис-
следование состояния здоровья подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
свидетеля, потерпевшего в стационарных условиях, то следователь, судья, суд 
своим постановлением вправе поместить его в соответствующее медицин-
ское учреждение». 

Согласия на обследование у свидетеля или потерпевшего никто спраши-
вать не обязан. Согласно пока еще проекту УПК, постановление следователя 
или судьи по этому вопросу обжалованию не подлежит. Напомним, что сви-
детелем или потерпевшим может быть кто угодно, в том числе, и народный 
депутат. Вы были свидетелем акции «Украина без Кучмы!»? Пожалуйте в 
Глеваху или Павловку. На какой срок? До двух месяцев. Для начала. А вы 
говорите: реформы, парламентское большинство... Такой статьей вообще можно 
выбить из парламента всех оппозиционных депутатов. 

(«Вечерние вести», №132, 4 сентября 2003 г.) 

* * * 
Украина занимает 11 место среди европейских стран по количеству ви-

зитов Комитета Совета Европы по предотвращению пыток. Этот Комитет на 
текущей неделе обнародовал очередной отчет о своей деятельности в госу-
дарствах – членах СЕ. Как отмечает радиостанция «Немецкая волна», Комитет 
уделяет большое внимание соблюдению прав человека в украинских тюрь-
мах, СИЗО и психиатрических больницах. В отчете сообщается, что эксперты 
СЕ осуществили ряд визитов в украинские тюрьмы, СИЗО и психиатрические 
лечебницы, а также проверяли, в каких условиях содержатся иностранцы, ко-
торые пытались нелегально пересечь украинскую границу. По результатах 
этих поездок правительству Украины было направлено 4 доклада, 3 из которых 
были опубликованы с согласия украинских властей. Обнародованные докла-
ды содержат данные за 1998-2000 годы, когда было установлено, что сотрудни-
ки правоохранительных органов избивали задержанных. В докладах 1998 и 
1999 годов содержится жесткая критика условий содержания в камерах пред-
варительного заключения. В последнем докладе 2000 года Комитет отмечает 
определенные усилия, предпринятые властями для улучшения ситуации. 

(«День», №161, 12 сентября 2003 г.) 

* * * 
Наших міліціонерів рано називати поліцейськими. Адже від цього вітчи-

зняна правоохоронна система не перетвориться автоматично з карально-репре-
сивної на захисну. Так вважає народний депутат України, президент Національ-
ного університету внутрішніх справ Олександр Бандурка. До подібної зміни, 
з його точки зору, не готові ні українські громадяни, ні самі охоронці правопо-
рядку, оскільки відмінність у назві таїть в собі різне ідеологічне наповнення. 
Наші хлопці, на думку генерала-полковника, тільки й виглядають, як найти 



 42

порушника і покарати, хоча від того порушення, можливо, ніякої шкоди суспі-
льству немає. А їхні, навпаки, у першу чергу, надають людям допомогу і захи-
щають їх. Звідси різне сприйняття і на побутовому рівні. Пан Бандурка гово-
рить, що у західному світі нікому й на думку не спаде лякати неслухняних ді-
тей поліцейськими. А у нас, щоб мале не скоїло, одразу ж згадують міліціонера, 
мов дідька чи свавільного цигана. І справа тут зовсім не в назві, а в різному мис-
ленні. Колишні управління МВД тепер називають департаментами, а особовий 
склад – персоналом. Проте якісні зміни у зв’язку з цим, вважає титулований 
страж порядку, явно забарилися – правоохоронна система дуже законсервова-
на. Сьогоднішні райвідділи відірвані від населення і прив’язані до влади. Це 
відчувають на собі не лише рядові громадяни, а й юна зміна, що поповнює мі-
ліцейські лави. «Ми у вузі рівняємося на європейську систему освіти, – повід-
омив президент Національного університету внутрішніх справ. – Студент же, 
прийшовши до райвідділу, стикається з учорашнім днем: тортури, свавілля, 
мордобій. Тоді нам говорять – він не прижився. Звісно що так. Ми ж готува-
ли його зовсім для інших умов». 

А втім, з філософської точки зору усе виглядає закономірно: яке суспіль-
ство, така й міліція. «Якщо завтра, – говорить Олександр Бандурка, – до нас 
спустяться янголи з крильцями і в погонах, то швидко стануть такими ж, як ми». 

Та й справді, сувору українську дійсність ще ніхто не відміняв. 

(«Україна молода», №185, 8 жовтня 2003 р.) 

* * * 
Геннадій Удовенко: «Катування в слідчих ізоляторах – одна з найбільших 

українських проблем» (З інтерв’ю). 
– Геннадію Йосиповичу, від чого чи від кого права українців потерпа-

ють найбільше? Вам як голові комітету, певно, добре відома статистика... 
– Найболючіші наші місця – це порушення соціальних прав громадян (за 

межею бідності перебуває близько 70 відсотків українців) і катування у в’язни-
цях та слідчих ізоляторах. Європейський комітет із запобігання катуванням 
видав уже чотири доповіді на основі моніторингу страшних українських реалій. 
Нещодавно відбулося кілька судів, на яких розглядалися просто-таки страхі-
тливі факти знущань міліції над громадянами. Один із них мав місце в Чернів-
цях. Там троє міліціонерів мало не закатували молодого хлопця. Те, що їм на-
решті винесено вирок, можна розглядати як певний поступ... 

– «Сільські вісті» присвятили цій кривавій історії статтю – «Звичайний 
фашизм». У багатьох читачів, які прочитали про вчинок міліціонерів-збоченців, 
серце тоді облилося кров’ю. Невже ви вважаєте прогресом те, що виродків у 
погонах засудили до якихось трьох-чотирьох років ув’язнення? 

– Та це ж хоча б щось, скажу я вам! Хоча б щось... Ви знаєте, скільки ра-
зів я звертався до міністра внутрішніх справ та генерального прокурора із за-
питами з приводу подібних кривавих історій? І весь час мені відповідали: фа-
кти, мовляв, не підтвердилися! Ось, погляньте-но... (Демонструє фотографію, 
на якій зафіксовано оголену спину невідомого чоловіка, посмуговану жахли-
вими рубцями). І про цей знімок також відповіли, що побиття «не мало місця»... 

– Ваш комітет отримує десятки тисяч скарг, «Сільські вісті» – теж десятки 
тисяч. У кожному листі – людський біль, сльози, розпач. Складається вражен-
ня, що в державі не функціонує жоден орган і жоден чиновник не виконує 
своїх обов’язків – якийсь повний колапс... Як ми дійшли до такого стану, 
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Геннадію Йосиповичу? Адже навіть за радянської, так званої тоталітарної, 
доби в 70-80 роках такої масштабної правової вакханалії не спостерігалося... 

– Ох, знаєте, і тоді скарг було багато. Інша річ, що преса, як не дивно, 
хоча й була залежною, однак загалом мала більший вплив на суспільство. По-
друге, не було такого чиновницького свавілля на місцях. Нині в провінції від-
шукати правду майже неможливо: скрізь неповага до громадян, панська пиха, 
повна байдужість до їхніх проблем. Часто-густо останню надію люди поклада-
ють на Київ. 

– Ну, а коріння цих процесів у чому? У владі? У нашому менталітеті? 
– Коріння в безкарності чиновників. Та ще глибоко в людях засів страх. 

Переважна більшість населення не наважується заявляти про свої права. По-
зови, активна позиція – це прерогатива окремих борців, так би мовити, правед-
ників суспільства... Повертаючись до радянських часів, скажу, що тоді чино-
вника могли дуже легко зняти з роботи, і нової посади він не знайшов би. А 
нині районним і обласним керівникам майже все сходить з рук. 

– З ваших слів можна зробити висновок, що причина – в Києві. Звідси, з 
Банкової, в регіони не йде відповідний імпульс, який примушував би чино-
вників триматися берега... 

– Якщо гостро ставити питання, то можна сказати й так. Щоправда, 
останнім часом є певні зрушення. Нещодавно, приміром, з’явилося повідом-
лення, що будуть покарані кількасот службовців, які неналежним чином роз-
глядали скарги громадян. В міністерстві внутрішніх справ теж відбуваються 
якісь пертурбації. Декоративні чи справжні – важко сказати. Особисто я в 
справжності сумніваюся: ймовірно, погаласують, як це в них заведено перед 
виборами, та й по всьому... 

– Ви згадали про пертурбації в МВС. Чи покладаєте ви якісь надії на не-
давні ініціативи нового міністра Білоконя, які стосуються зменшення так зва-
ного відсотка розкриття злочинів? Існує думка, що саме ця штучно завищена 
планка була однією з причин схильності міліціонерів удаватися до тортур... 

– Ця планка – теж спадок тоталітаризму. Ще й досі наша міліція вважає: 
якщо громадянин потрапив до її рук, головне – примусити його зізнатися, 
вибити свідчення. Спущений згори план «розкриття» злочинів в Україні досі 
становив 80 відсотків, і міліціонерів змушували вкладатися в ці параметри. 
Порівняйте: в Західній Європі розкривається тільки 30-40 відсотків злочинів. 
Можливо, реформи Білоконя на щось і вплинуть – побачимо. 

– Геннадію Йосиповичу, а що треба зробити, щоб радикально вплинути 
на ситуацію з тортурами? Що може зробити комітет? Усі ми? 

– Потрібні жорсткі закони. І ще – гласність. Активніше повинні працю-
вати правозахисні організації і преса. Доповіді міжнародних структур щодо 
тортур в Україні треба широко висвітлювати. Слід сприяти діяльності Упов-
новаженого з прав людини. Нещодавно, наприклад, за вимогою Ніни Карпа-
чової було закрито слідчий ізолятор у Сімферополі, в якому побутові умови 
утримання заарештованих не витримували жодної критики. А найголовніше – 
повинна змінитися наша свідомість. Для таких змін потрібні дві умови. По-пер-
ше – суттєве підвищення життєвого рівня українців. Люди нині дуже знедолені 
й затуркані... По-друге – мають змінитися покоління. Мойсей водив євреїв по 
пустелі сорок років. Нам треба впоратися за коротший термін. 

(«Сільські вісті, №120, 14 жовтня 2003 р.) 
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* * * 
Народный депутат Нвер Мхитарян (интервью Инны Тарасовой). 
– Как показал опрос, проведенный несколько месяцев назад Националь-

ной академией МВД среди руководящих работников угрозыска и следствия, 
практически все респонденты признали, что пытки в Украине применяются. 
И назвали методы пыток – побои, мучения, запугивание, унижение достоин-
ства, угрозы, обман, подлог, истязание голодом, жаждой, отказ в отправ-
лении естественных нужд... 

– Я знаком с результатами этого опроса. И меня особенно насторажива-
ет убежденность более 39 процентов опрошенных в том, что милиция не мо-
жет эффективно работать, не применяя пыток хотя бы периодически. 45 
процентов согласились, что «иногда полезно временно приостановить дей-
ствие принципов защиты прав человека для достижения блага для всех»!? А 
более половины опрошенных офицеров МВД убеждены в том, что осужден-
ные заслуживают всего, что получают. 

Наверняка и из-за таких подходов у подавляющего большинства граж-
дан – подсознательный страх перед милицией, прокуратурой, восприятие 
правоохранительных органов как сугубо репрессивной системы. Что, впрочем, 
не удивительно: подобное, не украшающее милицию поведение унаследовано 
из многолетней практики бывшего СССР. Чего стоит лишь одна ставшая крыла-
той фраза Феликса Джержинского: «Если вы на свободе – это не ваша заслу-
га, а наша недоработка!». По сути, она не снята с вооружения правоохрани-
тельных органов. Да, милиция тоже часть народа, для которого расставание с 
советским режимом оказалось достаточно болезненным. И страшно даже не 
то, что сотрудник режимного учреждения регулярно применяет к заключен-
ному издевательства и пытки, искренне считая, что таким образом проводит 
воспитательную работу. Действительно вопиющим фактом является его уве-
ренность – к слову, передающаяся и заключенным, – в том, что подобными 
полномочиями его наделило государство. 

– Как же бороться с подобными явлениями? 
– Основное усилие необходимо направить на усовершенствование зако-

нодательства Украины, а также на устранение причин, порождающих подобное 
поведение сотрудников правоохранительных органов. 

Если говорить о совершенствовании законодательства, то в этой области 
Верховная Рада в целом и Комитет по вопросам прав человека в частности 
сделал немало. Тут и ряд принятых в последние годы законов, касающихся 
обеспечения прав человека в соответствии с европейскими нормами и стан-
дартами, и расширение структуры службы Уполномоченного Верховной Ра-
ды по правам человека, и проведение тематических конференций и круглых 
столов с широким привлечением ученых и общественности. 

– А как устранить причины, побуждающие сотрудников силовых стру-
ктур применять пытки? 

– Прежде всего, ликвидировать некорректный подход к оценке работы 
следственных органов по проценту раскрываемости преступлений. Если не оши-
баюсь, в Украине эта планка составляет 80 процентов, а в европейских странах – 
всего около сорока. Удивительно, что, несмотря на такую высокую планку рас-
крываемости, рост преступности в Украине не уменьшается! 

Необходимо также бороться с уничижительным отношением к любому 
задержанному. Отношение к нему как к виновному еще задолго до суда – также 
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пережиток тоталитарного прошлого, когда говорилось: «Был бы человек – 
статью подберем». 

И третья причина – недостаточная профессиональная подготовка со-
трудников органов дознания и содержания подследственных. Понимаю, что 
за триста гривен в месяц настоящий профессионал хорошо работать не будет, 
более того – постарается подыскать другое место для применения своих сил 
и способностей... 

– Значит, все упирается в финансирование? 
– Не только. Необходимо реформирование государственной системы пра-

воохранительных органов, изменение основной цели их функционирования, 
категорический отказ от наследия тоталитарного прошлого. Необходимо фи-
нансировать не только борьбу с преступностью, но и работу по предупрежде-
нию преступлений. 

– Нвер Мнацаканович, вы уверены, что только законы и увеличение 
зарплаты смогут изменить отношение милиционера к задержанному? 

– Я бы сказал, в том числе. На мой взгляд, нужна государственная обра-
зовательная программа, предполагающая индивидуальную работу с правоох-
ранителями, последовательное объяснение им неотъемлемых прав человека, 
нарушать которые недопустимо прежде всего слугам закона. В правильном 
обществе, я считаю, только лучшие люди имеют право учить, воспитывать и пе-
ревоспитывать других. Те, кому общество доверяет власть и оружие, не должны 
чувствовать себя ущемленными и обделенными. Если мы не можем немедленно 
повысить зарплаты сотрудникам правоохранительных органов, то обозначить 
перспективу такого повышения, конкретные шаги по возвращению престижа 
профессии милиционера – обязаны. 

(«Факты», №202, 4 ноября 2003 г.) 

* * * 
Нова Конституція України забороняє тортури, жорстоке, нелюдське або 

принижуюче гідність поводження або покарання. Однак Конвенція проти то-
ртур не опублікована в офіційних виданнях, що є однією з причин відсутнос-
ті судових вироків, що базуються на нормах Конвенції. Державні чиновники, 
зокрема співробітники правоохоронних органів, а також військовослужбовці 
незнайомі із змістом Конвенції проти тортур та інших міжнародних угод в 
галузі прав людини, учасником яких є Україна, і, на жаль, держава нічого не 
здійснює для розповсюдження інформації про ці угоди. Недостатньо підгото-
влені в фаховому відношенні працівники вдаються до незаконних методів 
поводження, і домогтися їх покарання і відшкодування матеріальних і мора-
льних збитків жертвам тортур, як правило, не вдається. 

Одержані незаконним чином зізнання широко використовуються судом 
як доказ здійснення злочину. 

Низька кількість скарг щодо тортур в правоохоронних органах поясню-
ється тим, що прокуратура і міліція відмовляються їх приймати. Якщо все ж 
таки скарги приймають, то навіть при наявності медичного висновку про ті-
лесні ушкодження, вони не слугують основою для відкриття кримінальної 
справи. 

Перевірки скарг часто зводяться до опитування тих працівників міліції, 
на яких скаржаться. Їхні відповіді беруться за основу відмови, як правило, за 
ст.6 ч.1 або ч.2 Кримінально-процесуального кодексу, тобто за відсутністю 
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складу або події злочину. Заяви постраждалих про застосування до них тортур в 
суді до уваги не беруться. Опублікування у пресі фактів побиття прокуратурою 
ігноруються, або даються формальні відписки, при цьому часто страждають «до-
питливі» журналісти. 

Правозахисна організація «Міжнародна амністія» знову внесла Україну 
до списку 149 країн, де систематично порушуються права людини. В оприлюд-
неному на власній веб-сторінці щорічному звіті цієї організації, зокрема, зазна-
чається, що в Україні досить поширене погане та просто злочинне ставлення 
правоохоронців до затриманих. 

Правозахисники звинувачують українську міліцію у катуванні людей, 
що знаходяться під слідством, і у «вибиванні зізнань». 

(Редакція Центру політичного прогнозування ім. Г. Гонгадзе) 

* * * 
Алексей Примаков, Эксперт Центра им. Г. Гонгадзе 
Оперативники и следователи продолжают издеваться над народом, без-

наказанность и круговая порука царит в райотделах. «Оборотни» в форме МВД 
уверены, что их невозможно наказать. 

Как доказательство важности поднятой нами проблемы в обществе, при-
водим пример фрагмента передачи на телеканале СТБ 17.11.03. Кстати, в этот 
день, программы по проблеме применения органами МВД пыток транслирова-
лись также на других телеканалах Украины. 

Содержание фрагментов передачи: 
«….Жертвы пыток милиции говорят: – «Раз ударят, два ударят, а потом 

привыкаете...» Милицейской пытки и издевательств за решеткой у нас не за-
мечают разве что прокуратура и суды. 

Применение пытки украинскими «милиционерами» во время дознания и 
следствия – массовое и систематическое явление, утверждают правозащитники. 
Причем жестокость в участках, даже если ее удается доказать, остается, большей 
частью, безнаказанной. Впрочем, в Министерстве внутренних дел на это возра-
жают и говорят об единичных случаях милицейских пыток. 

В Украине милиционеры прибегают к пытке каждый день и везде, – твер-
дят правозащитники. Кое-где подвергают пытке женщин и даже детей. 

Правозащитникам известны 24 разновидности милицейской пытки. Многие 
из них унаследованы еще от времен НКВД. Наиболее распространенными 
являются способы пыток, где используют наручники. Причем фантазии у мили-
ции относительно их применения безграничные. На жаргоне все способы имеют 
свои циничные названия. Например, истязание холодной водой на морозе на-
звано методом имени генерала Карбышева. 

До сих пор в Украине ни единый живодёр в погонах не испытал за свои 
преступления более или менее серьезного наказания. Правозащитники говорят, 
что здесь действует так называемая корпоративная солидарность милиции, 
прокуратуры и судов». 

Больше половины судей – это бывшие оперативники и следователи РОВД. 
Оборотни в погонах натянули на себя мантии справедливости, но под мантиями 
осталось их «живодёрское нутро». Унизить, оскорбить, обесчестить простого 
человека – это нутро лезет у них наружу. 

(Редакция Центра политического прогнозирования им. Г. Гонгадзе) 
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* * * 
Из интервью Геннадия Васильева, Генерального прокурора Украины: 
«...Приоритетом в нашей работе должна являться защита законных ин-

тересов граждан. Любое необоснованное привлечение к уголовной ответствен-
ности, незаконное задержание или лишение свободы влекут за собой физиче-
ские и моральные страдания человека. Поэтому по каждому подобному факту 
должны проводиться служебные проверки, обсуждения на заседаниях колле-
гий с привлечением к ответственности должностных лиц, виновных в таких 
нарушениях. Увы, эта тема последний раз рассматривалась на коллегии Ге-
неральной прокуратуры три года назад. А необходимость в этом была, о чем 
свидетельствует большое количество лиц, виновных в таких нарушениях». 

(«Комсомольская правда в Украине», №227, 6 декабря 2003 г.) 

* * * 
Проверка работниками Генеральной прокуратуры Украины прокурату-

ры Киева установила, что в работе столичной прокуратуры присутствуют яв-
ные недостатки в организации правоохранной деятельности и нарушения за-
конодательства Украины, сообщил первый заместитель генпрокурора Виктор 
Кудрявцев. 

В. Кудрявцев отметил, что Киевская прокуратура за весь 2003 год не выяви-
ла ни одного факта нарушения конституционных прав граждан Украины. Явным 
нарушением, по его словам, является то, что по незавершенным делам в следст-
венных органах прокуратуры более двух месяцев содержится 36 человек. 

Первый замгенпрокурора подчеркнул, что с начала года в Киеве привле-
чены к ответственности в виде штрафов и выговоров 111 работников судебных 
органов, в то время как к уголовной ответственности не привлечен ни один 
работник. Недопустимым, по его словам, является то, что уровень апелляцион-
ной практики в Украине при среднем показателе 79% составляет только 65%. 
«Прокуратура фактически отошла от защиты граждан», – подчеркнул он. 

Кроме того, по словам В.Кудрявцева, еще одной явной проблемой в работе 
Киевской прокуратуры является непрофессиональный подход к подбору кад-
ров. В то время как более 300 людей с высшим юридическим образованием вы-
разили желание работать в прокуратуре, предпочтение до сих пор отдается ра-
ботникам органов внутренних дел, сообщило агентство «Интерфакс-Украина». 

Как отметил присутствовавший на коллегии бывший прокурор Киева Ва-
силий Присяжнюк, проверка проведена объективно. «Эти нарушения дейст-
вительно были», – сказал он. Вместе с тем, по его словам, прокуратура Киева 
иногда сознательно шла на такие нарушения с целью более эффективных 
действий. «Я делал все максимально возможное, но в этих нарушениях есть и 
моя вина. Недостатки полностью лежат на мне», – сказал В. Присяжнюк. 

(«Зеркало недели», №48, 13-19 декабря 2003 г.) 

* * * 
Аркадій Бущенко, адвокат, Харківська правозахисна група. Щодо імп-

лементації міжнародного визначення катувань: 
На розгляд Верховної Ради запропоновано проект Закону України «Про 

внесення змін та доповнень до деяких законів України» (щодо посилення право-
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вого захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних 
прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, без-
пеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист) – проект депутатів 
І.Васюника, В.Стретовича, О.Івченка, В.Короля. 

Сама поява такого законопроекту є прогресивним кроком та свідчить про 
все більше розуміння необхідності реформування кримінального та докриміна-
льного процесів. Проект викликає певні зауваження з погляду техніки, які можна 
виказати до багатьох аспектів законопроекту. Однак у цьому коментарі хотілося 
б зосередитися лише на одному: формулюванні статті 127 Кримінального кодек-
су України, яке пропонується авторами. 

Намір авторів, як свідчить пояснювальна записка, полягав у тому, щоб 
інкорпорувати визначення катувань у Декларації Організації Об’єднаних На-
цій про захист всіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських та та-
ких, що принижують гідність, видів поводження та покарання 1975 року. Я 
вважаю, що за основу все ж таки треба взяти статтю 1 Конвенції ООН проти 
катувань та інших жорстоких, нелюдських та таких, що принижують гідність, 
видів поводження та покарання, оскільки за цим документом Україна має ле-
гальні зобов’язання. 

Стаття 1 Конвенції визначає «катування» як «будь-яку дію, якою будь-
якій особі умисно спричиняється сильний біль або фізичне чи моральне 
страждання, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи ви-
знання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні 
яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю осо-
бу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого 
характеру, коли такий біль або страждання спричиняються державними поса-
довими особами чи іншими особами, які виступають у офіційній якості, чи з їх 
підбурювання, чи з їх відома, чи з їх мовчазної згоди». 

Проект закону, попри намагання його авторів інкорпорувати це визна-
чення у Кримінальний кодекс України, робить це не дуже вдало. По-перше, у 
запропонованій редакції ознакою «катування» залишається «насильницька дія». 
Це звужує сферу застосування статті порівняно з визначенням Конвенції, яка 
визнає катуванням «будь-яку дію», «що завдає сильний біль або страждання». 
Хоча звуження визначення катування за ознакою «насильницької дії» може 
здатися неважливим з погляду завдання болю, тому що біль може завдаватися 
лише насильницькими діями. Але воно має важливе значення щодо страждань, 
які можуть викликатися не тільки насильницькими діями, але й створенням 
певних обставин. Такі обставини у певних випадках можуть створюватися 
діями, що самі по собі не є насильницькими. 

Друга вада проекту у наступному. Визначення, викладене у Конвенції, 
розраховане лише на представників держави. Але автори проекту виклали його 
стосовно загального суб’єкту злочину і потрапили у смислову пастку. Лише 
представнику держави може бути необхідним «визнання» у тому технічному 
значенні, у якому воно використане Конвенцією. Якщо застосувати мету «отри-
мати визнання» до загального суб’єкту, це розширить значення «визнання» 
далеко за межі його звичного значення. Певною мірою це стосується й мети 
«покарати за дії». 

Тому доцільно створити у частині третій нову норму, у певній мірі від-
мінну від норми, що передбачена частиною 1 статті 127. 

Я пропоную викласти диспозицію частини 3 статті 127 у вигляді, який 
узгоджується зі статтею 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, 
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нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи пока-
рання. 

Порівняльна таблиця 

Стаття 127. Катування 
Кримінальний кодекс України: 
1. Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фі-

зичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або 
інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчи-
нити дії, що суперечать їх волі, – карається позбавленням волі на строк від трьох 
до п’яти років. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, – 
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 

Проект депутатів І.Васюника, В.Стретовича, О.Івченка, В.Короля 
1. Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фі-

зичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або 
інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу 
вчинити дії, що суперечать їх волі, в тому числі, отримати від нього або іншої 
особи інформацію, свідчення або визнання, покарати за його дії, які він скоїв 
або у скоєнні яких підозрюється, або залякування його або інших осіб, – кара-
ється позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, – 
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 
вчинені працівниками правоохоронних органів, або підбурювання працівни-
ком правоохоронного органу до вчинення дій, передбачених частиною пер-
шою або другою цієї статті, – караються позбавленням волі на строк від деся-
ти до п’ятнадцяти років. 

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, якщо вони призвели до 
загибелі людини, – караються довічним позбавленням волі. 

Моя пропозиція 

1. Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або си-
льного фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, му-
чення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу 
особу вчинити дії, що суперечать їх волі, – карається позбавленням волі на 
строк від трьох до п’яти років. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, – 
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 

3. Будь-яка дія, якою особі умисно задається сильний фізичний біль або 
сильне фізичне чи моральне страждання з метою отримати від неї або від тре-
тьої особи відомості, зізнання у злочині або визнання будь-яких фактів, пока-
рати особу за дії, які вчинила вона чи третя особа або у вчиненні яких вона 
чи третя особа підозрюється, або залякати чи примусити її чи третю особу 
вчинити будь-що або втриматися від будь-яких вчинків, а також вчинення 
такої дії з причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого характеру, 
якщо така дія вчинена представником влади, або за співучастю представника 
влади, – караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. 
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4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, якщо вони призвели до 
загибелі людини, – караються довічним позбавленням волі. 

Текстуальні розбіжності між запропонованою мною редакцією та стат-
тею 1 Конвенції ООН проти катувань, викликані необхідністю узгодити цю 
норму з понятійним апаратом УК України, а саме: 

1. Прикметник «сильний» використаний як перед словом «біль», так і пе-
ред словосполученням «фізичне чи моральне страждання», щоб більш вира-
зно зазначити, що «сильний» стосується як першого так і другого. 

2. Замість «визнання» використане більш точне «зізнання у злочині або 
визнання будь-яких фактів». Це враховує відмінність між «зізнанням», яке 
означає повне визнання обвинувачення, та «визнанням певних фактів», яке 
може й не перетворитися у «зізнання». 

3. Замість «залякати чи примусити її або третю особу» використане 
«залякати чи примусити її чи третю особу вчинити будь-що або втримати-
ся від будь-яких вчинків». Англійське «coercing» вже в собі містить «приму-
шення до чогось»; в українській мові використання дієслова «примусити» без 
додатку створює враження незавершеності. 

4. Замість «державними посадовими особами чи іншими особами, які ви-
ступають у офіційній якості» використане «представником влади» щоб уз-
годити з визначеннями Розділу XVII УК України. 

5. Замість «чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи з їх мовчазної згоди» 
використано «або за співучастю представника влади», щоб узгодити з поло-
женнями Розділу VI УК України. 

Я розумію, що найбільш правильним було б створення нової норми у 
Розділі XVII УК України. Лише текстуальна корекція статті 127 не вирішить 
усіх проблем, тому що тлумачення будь-якого положення закону залежить не 
тільки від його тексту, але й місця у структурі законодавчого акту. Тому не 
виключено, що на практиці певні тлумачення, що суперечать меті Конвенції 
ООН проти катувань, можуть базуватися саме на тій обставині, що це поло-
ження знаходиться не у Розділі XVII УК України. 

(«Права людини», м. Харків, №35, 16-31 грудня 2003 р.) 

3.3. Опис фактів знущань в органах МВС 

Найпоширенішими видами катувань омбудсмен Ніна Карпачова називає 
тривале побиття, застосування протигазу чи поліетиленового пакета, що по-
збавляє можливості дихати, підвішування людей у наручниках і навіть елект-
рострум. 

(«Україна молода», №73, 19 квітня 2003 р., 
«Хрещатик», №63, 7 травня 2003 р.) 

* * * 
Говорить Уповноважений ВР з прав людини Ніна Карпачова: 
Як свідчить проведений нами аналіз, абсолютна більшість катувань лю-

дей здійснюється оперуповноваженими в приміщеннях райвідділів. Найпо-
ширенішим видом катувань є тривале побиття, під час якого людей позбавляють 
можливості дихати, підвішують за руки чи ноги, застосовують до них електрич-
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ний струм. Працівники міліції завдають ударів ногами, руками, гумовими кий-
ками або іншими предметами по голові, спині, ногах, нирках і п’ятах підозрю-
ваного. Щоб не залишати слідів, часто на голову жертви кладуть книжки чи 
томи кримінальних справ. У ряді випадків катування призводили до смерті, 
каліцтва чи стійкого розладу здоров’я. 

Саме таких катувань зазнали громадяни у Старокиївському РУГУ МВС 
України м. Києва, у Ворошилівському райвідділі Донецької області, у Київ-
ському райвідділі АРК, у Чернівецькому міськвідділі. Зараз у нашому про-
вадженні перебувають понад 200 звернень громадян, до яких, за їх повідомлен-
нями, під час допитів працівниками міліції застосовувались тортури та наси-
льство. Додайте до них ще тисячі випадків, які не завжди можна довести, й 
матимете повну картину. 

Навіть визнані винними правоохоронці успішно уникають відповідаль-
ності Саме так і трапилося у випадку з катуванням А. Жовтана працівниками 
міліції м. Луганська Р. Ущеповським, О. Сербіним і М. Кияницьким. Ще у сі-
чні 2000 року вироком Ленінського райсуду м. Луганська Ущеповський і Се-
рбін були засуджені за перевищення службових повноважень до 3,5 років по-
збавлення волі, а Кияницький – до 3 років умовно. Але й через три роки ви-
рок суду не виконаний у зв’язку з тим, що обвинувачених своєчасно не було 
взято під варту за вчинення тяжкого злочину. З цього приводу я зверталася з 
листом до керівництва управління МВС України Луганської області, в якому 
вимагала вжити конкретних заходів для розшуку цих осіб, однак їх і досі не 
знайшли. 

Треба сказати, що останнім часом керівництвом МВС таки вживаються 
заходи щодо протидії тортурам. Але, на мою думку, до об’єктивного розсліду-
вання справ за заявами жертв тортур ще дуже далеко. Оскільки прокурори 
часто дивляться крізь пальці на неправомірні дії працівників міліції, тортури 
продовжують бути чи не найголовнішим засобом отримання потрібних свід-
чень, з яких і починається дорога до неправосудних вироків. 

(«Свобода», №36, 16-22 вересня 2003 р.) 

Автономна Республіка Крим 

За поданням Уповноваженого з прав людини Ніни Карпачової на захист 
конституційних прав затриманих та заарештованих в Автономній Республіці 
Крим Міністерством внутрішніх справ України вживаються заходи на ви-
правлення ситуації. 

Як раніше повідомлялося, Уповноваженим з прав людини у листопаді 
2002 року вивчався стан дотримання прав і свобод людини стосовно затри-
маних та заарештованих осіб в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ), кімна-
тах затриманих Київського та Центрального райвідділів міліції столиці АРК – 
міста Сімферополя. 

Під час відвідання цих установ було виявлено, що умови, в яких перебу-
вали затримані, не відповідали елементарним санітарно-побутовим вимогам. 
У кімнатах для затриманих райвідділів міліції людей зовсім не годували, а в 
ізоляторі тимчасового тримання їм давали їжу 1 – 2 рази на добу. 

Про затриманих не завжди своєчасно повідомляли родичам та близьким, 
а одержання передач від родичів затриманих начальник ІТТ Шпотенко І.А. 
розцінював як зайвий клопіт для працівників ізолятора. 
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Також було виявлено випадки жорстокого поводження із затриманими, 
позбавлення їх можливості користуватися послугами адвоката. Зокрема, жор-
стокість і приниження були застосовані до євпаторійського журналіста Воло-
димира Лутьєва, який на той час перебував в ІТТ. 

Попри те, що Лутьєв є інвалідом другої групи, його помістили в одну з 
найгірших камер, не надавали необхідної медичної допомоги, а в день пере-
ведення до слідчого ізолятора силоміць постригли, причому волосся було ви-
стрижене клаптями, в окремих місцях пошкоджена шкіра голови. 

На ці факти приниження людської гідності український омбудсман Ніна 
Карпачова звертала увагу на парламентських слуханнях з питань свободи слова 
в Україні, які відбулися на початку грудня минулого року. Таке поводження 
із журналістом вона розцінила як новий спосіб розправи над свободою слова, 
яка є однією із базових конституційних свобод. 

Загалом перебування затриманих та заарештованих у таких умовах Упо-
вноважений розцінила не тільки як порушення національного законодавства, 
а й Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність, видів поводження і покарання, ратифікованої Укра-
їною 26.01.1987 р., а також Європейської Конвенції про захист прав і основних 
свобод людини, ратифікованої нашою державою відповідно 17.07.1997 р. 

Тому омбудсман України звернулася з поданням до Міністра внутрішніх 
справ України Юрія Смірнова з вимогою вжити заходів щодо усунення виявле-
них порушень. Вимоги Уповноваженого цілком співзвучні з рекомендаціями Єв-
ропейського комітету проти тортур, представники якого в кінці минулого року 
перебували в Україні і відвідали з перевірками окремі заклади системи МВС, де 
тримаються затримані, заарештовані та засуджені особи. 

Головним управлінням МВС України в АРК вжито заходів щодо приве-
дення ізолятоsра тимчасового тримання у відповідність до встановлених 
вимог і стандартів. Зокрема, проводиться демонтаж металевих щитів із внут-
рішньої сторони вікон камер, розпочалися ремонтні роботи з обладнання ка-
мер індивідуальними спальними місцями, за рахунок позабюджетних коштів 
організовано триразове гаряче харчування утримуваних в ІТТ. Протягом 
поточного року передбачено також реконструкцію кімнат для затриманих 
Київського та Центрального відділів Сімферопольського міського управління 
внутрішніх справ. 

P.S. 14 січня в АРК відбулося засідання колегії Головного управління 
МВС України в АРК, на якому обговорювалися проблеми, порушені в поданні 
Уповноваженого. Тим часом Ніна Карпачова продовжує планову перевірку до-
тримання прав затриманих та заарештованих у Кримській Автономії. 

(«Права людини», м. Харків, №2, 15-31 січня 2003 р.) 
Див. також – «Сегодня», №12, 18 января 2003 г. 

* * * 
Перше, про що подумала Людмила Анатоліївна (ім’я відомого в Сімфе-

рополі підприємця змінене): яке саме злочинне угруповання захопило її як 
заручницю? Спочатку вона лежала на підлозі в тісній «Таврії» із наручни-
ками на руках, потім її посадили між двома неохайними спітнілими чолові-
ками, які голосно та брутально лаялися. Вона очікувала, що її зараз привезуть 
до якогось підвалу, а потім вимагатимуть викуп, а може, ограбують, а потім 
уб’ють. Насправді привезли її... до Залізничного райвідділу міліції Сімферо-
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поля. Якби її захопили бандити, вона б шукала захисту в міліції, а в кого їй 
шукати захисту тепер? Людмила Анатоліївна була в розпачі... 

Був звичайний день – 11 липня 2002 року. Домовившись із майстром, 
щоб він перевіз її меблі на дачу, Людмила Анатоліївна разом із подругою 
приїхала на свою ділянку в кооперативі «Петровські скелі», що неподалік се-
лища Кирпичне під Сімферополем. У домовлений час вони вийшли на шлях, 
де мали зустріти майстра. У руці Людмили був мобільний телефон, через плече – 
біла сумочка з документами на будинок, паспортом і грошима. Через кілька 
хвилин із території Кирпичного виїхала червона «Таврія» і повільно проїхала 
повз жінок. На передньому сидінні «Таврії» був оголений по пояс хлопець. 
Машина проїхала повз жінок та раптом зупинилася, а потім водій здав назад. 
Чоловік, який сидів попереду, вискочив і підійшов до них. Він схопив сумоч-
ку Людмили й став тягти до себе. Вона сумочку не віддавала. Телефон впав і 
розсипався на кілька частин. Хлопець брутально лаявся, кричав: «Віддай сум-
ку!», але вона міцно притискала її до себе. Тоді з машини вискочив другий 
чоловік, який теж вчепився в сумку. Жінки кричали, кликали на допомогу, 
але чоловіки раптом збили Людмилу з ніг, один навалився зверху, заламав 
руки назад. Другий приніс наручники, і вони застебнули їх за спиною. Вдвох 
вони заштовхали її до машини, хоча вона кричала й пручалася. Сумка висіла 
в неї на плечі, забрати вони її так і не змогли. Перемагаючи біль і принижен-
ня, Людмила вимагала відпустити її, однак вони лаялися й говорили, що по-
везуть її до міліції, що вона наркоманка і її посадять на три роки. Вона не ві-
рила й сподівалася, що їй удасться вирватися з рук цих бандитів... 

Її справді привезли до міліції. «Таврія» зупинилася перед Залізничним 
РВВС Сімферополя. Жінку виштовхнули з машини і, не знімаючи наручни-
ків, повели до будинку, на ганку якого було багато людей. Піднялися на 3-й 
поверх. Там оперуповноважені: молодший лейтенант Руслан Стельмах – це 
він оголений до пояса сидів на передньому сидінні «Таврії», і старший лей-
тенант Костянтин Суботін, який виніс під час нападу наручники, запросили 
до кімнати слідчого Зарипову. Їй сказали, що затримана підозрюється в 
причетності до незаконного обігу наркотиків, і попросили її обшукати Люд-
милу. Зарипова самостійно провела особистий огляд затриманої, ретельно об-
мацавши її, а разом зі Стельмахом і Суботіним вони перевірили її сумочку. 
Нічого незаконного не виявили. Там, до речі, був і паспорт затриманої, Лю-
дмила Анатоліївна пропонувала подивитися документ. Вона сподівалася, що 
з його допомогою з’ясується, хто вона, і її відпустять. Однак, справа ставала 
серйозною. Міліціонери її не відпускали, замість цього оформляли протокол 
про адміністративне порушення, як їй сказали, за статтею 185 КоАП України 
та її затримку. Протоколи підписали дві жінки-поняті, яких привели звідкись 
із коридору, і два свідки, котрих також знайшли десь самі міліціонери. Людми-
ла Анатоліївна підписувати документи відмовилася... 

Залишившись на дорозі одна, подруга Людмили Марина Кудашова стала 
телефонувати всім спільним знайомим. Марина запам’ятала номер автомобі-
ля та прізвище Суботін, що пролунало під час сутички. Чоловік Людмили був 
у розпачі. Знаючи, що дружина не може бути замішаною ні в чому поганому, 
він відразу ж звернувся до постійного представництва Президента України в 
Криму і розповів усе заступнику представника Олегу Гавріну. Це врятувало 
жінку. Інакше, переконана Людмила, побувати б їй і в камері, і в сумочці, 
можливо, «знайшли» б якщо не наркотики, так шприци чи патрони... 



 54 

З великими труднощами працівник представництва через чергового ГУ 
МВС України в Криму з’ясував, що оперуповноважений Суботін працює в За-
лізничному РВВС. Зателефонувавши черговому райвідділу, Олег Гаврін зв’язав-
ся із Суботіним, і той, підтвердивши, що Людмилу Анатоліївну затримано, не 
зміг зрозуміло пояснити причину. Відчувши, що щось негаразд, Олег Михай-
лович погодився разом із чоловіком Людмили Анатоліївни, який прийшов до 
нього на прийом, поїхати до райвідділу. Увійшовши до кабінету, як засвідчив 
Олег Гаврін на суді, вони побачили жінку в жахливому стані: на зап’ястях 
сліди від наручників, на руках великі синці, коліно розбите, одяг брудний. 
Людмила перебувала в стані шоку, сказала, що її били. Коли чоловік і пред-
ставник влади забрали Людмилу з міліції, у машині їй стало зле, і її відвезли 
прямо до лікарні. Там Людмилі надали першу допомогу, а пізніше госпіталі-
зували. Її курс лікування тривав 22 дні, та як виміряти психологічну травму, 
яку отримала жінка? За висновком судово-медичної експертизи, їй були на-
несені тілесні ушкодження на шийному хребці, що викликало запалення зо-
рових нервів, сітківки обох очей – це ушкодження середньої ваги, а також 
численні садна та синці... 

Уже наступного дня, 12 червня 2002 року, чоловік Людмили Анатоліїв-
ни прийшов на прийом до начальника Залізничного райвідділу міліції, і той 
показав йому рапорти оперуповноважених Стельмаха та Суботіна про звіль-
нення за власним бажанням та їхнє пояснення того, що сталося. Там було 
написано, що підставою для затримки його дружини було те, що «жінки пе-
ребували на проїжджій частині, заважали дорожньому руху, чим і викликали 
підозру». Та якщо вони справді скоїли правопорушення, то чому оператив-
ники звільняються? Чому з двох жінок, «які порушили порядок», затримали 
лише одну? Втім, це були лише перші протиріччя й тільки одна з версій з боку 
тих, хто нападав. 

«Адміністративна справа» на Людмилу за статтею 185 КоАП України, 
тобто за «непокору працівникам міліції», була направлена до суду Сімферо-
польського району, і цілком могло статися, що за нею було б прийняте пози-
тивне рішення, а «несправедливо обмовлені» оперативники могли б бути від-
новлені якщо не в цьому, то в іншому райвідділі. Та розглянувши 6 серпня 
2002 року поданий адміністративний матеріал, Сімферопольський районний 
суд визнав, що «не знаходить у діях Суботіна та Стельмаха законних вимог і 
розпоряджень, передбачених диспозицією статті 185», а тому припинив справу 
«за відсутністю в діях обвинувачуваної складу злочину». 

Однак ображена та принижена сім’я була налаштована рішуче – вони 
стали домагатися покарання винних. Прокуратура Криму порушила криміна-
льну справу проти Стельмаха та Суботіна за статтею про перевищення влади. 

Думаю, зрозуміло, що в даному випадку чекати щирого каяття від по-
рушників закону, як і одностайного осуду їхніх дій колегами, не доводиться. 
У вироку місцевого суду Центрального району Сімферополя, винесеному 13 
грудня 2002 року, йдеться, що підсудні Суботін і Стельмах у судовому засіданні 
провину не визнали. Вони пояснили, що не допускали перевищення влади, не 
заподіювали істотної шкоди потерпілої, та змушені були одягти на неї наруч-
ники в результаті її неправомірних дій стосовно них, «оскільки остання стала 
дряпати Стельмаха, загрожувала заподіяти йому тілесні ушкодження». Виправ-
довував дії підсудних і водій приватної машини, на якій Стельмах і Суботін, 
виявляється, виїхали на «завдання з відпрацювання оперативної інформації про 
купівлю великої партії наркотиків». Він, як виявилося, є членом ДНД при медін-
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ституті. До слів підсудних про свою невинність суд «віднісся критично», оскі-
льки їх спростували показання свідків. Проте інспекція з особового складу 
ГУ МВС України в Криму провела службове розслідування і визнала дії Сте-
льмаха та Суботіна... правомірними, а факти, викладені в заяві Людмили Анато-
ліївни, такими, що не підтвердилися. Суд розцінив проведення службового роз-
слідування «однобічним, поверхневим», оскільки при його проведенні самим 
перевіряючим доручали доставляти свідків для їхнього опитування до міліції, 
а одне з пояснень Суботін прийняв особисто сам удома у свідка. Крім того, мате-
ріали службового розслідування визнані судом необ’єктивними, оскільки вони 
суперечать фактам – зокрема, даним огляду реєстраційних журналів, висновку 
почеркознавчої експертизи тощо. Протокол про адміністративне порушення 
№001733 і протокол про адміністративну затримку №001088, складені опера-
тивним уповноваженим Олексієм Чукловим, суд визнав «підробленим» і вважав 
цей факт, як і рішення суду Сімферопольського району, «вагомими доказами 
провини Стельмаха та Суботіна в скоєнні злочину». Стосовно слідчого Зарипо-
вої, а також проти оперуповноваженого Чуклова також порушили криміналь-
ні справи. 

Центральний суд Сімферополя, відповідно до статті 365 частина 2 КК 
України, присудив колишнього оперуповноваженого Руслана Стельмаха до по-
збавлення волі на чотири роки з відбуванням покарання в кримінально-виправ-
ній установі, колишнього оперуповноваженого Костянтина Суботіна – до по-
збавлення волі на строк 3,5 роки, але з відстрочкою виконання на три роки. 
Обидва позбавлені права обіймати посади в органах внутрішніх справ. Суд по-
становив стягнути з засуджених на користь потерпілої відшкодування мораль-
ного збитку в сумі 6 тисяч гривень. Сама вона оцінила збиток у 20 тисяч, однак 
суд врахував «реальні можливості» підсудних. 

Проте колегія з кримінальних справ Апеляційного суду Криму 4 березня 
2003 року дійшла висновку «про можливість виправлення Стельмаха Р.А. без 
відбування покарання» в ув’язненні й призначила йому випробувальний строк 
згідно зі ст. 75 КК України тому, що він, серед інших «пом’якшувальних обста-
вин», «позитивно характеризується як за місцем роботи, так і за місцем прожи-
вання». Колегія чомусь не зіставила фактичні дані про поведінку Стельмаха «на 
роботі» і змістом характеристики, що явно не відповідає фактам. 

Отже, вважає Людмила, за скоєне практично ніхто не покараний: усі на 
волі, відшкодування збитку, визначеного судом, хоча воно й не адекватне, на 
її думку, витратам на адвокатів, на лікування та заподіяній моральній та фі-
зичній шкоді, не проводиться. 

«Це майже єдиний відомий мені випадок із тисяч, коли працівники мі-
ліції понесли хоч якесь покарання за перевищення влади, – прокоментував ці 
події для «Дзеркала тижня» заступник постійного представника Президента 
України в Криму Олег Гаврін. – На мою думку, суд, який можна визнати 
більш-менш справедливим, не врахував також багатьох обставин і не докопа-
вся до причин цього явища. Перше, що не враховано, це те, що злочин проти 
зовсім невинної людини скоїли працівники міліції немовби в змові – одні не-
правомірно затримали, завдали фізичного та морального збитку, інші слух-
няно фальсифікували документи й підробляли підписи під «адміністратив-
ними матеріалами», треті несумлінно проводили службове розслідування, 
фактично потураючи колегам. Усе робилося так, щоб виправдати колишніх 
оперуповноважених і якщо не взагалі залишити їх безкарними, то звести її до 
мінімуму. А четверті, як, приміром, водій червоної «Таврії», лжесвідчили на 
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суді, не розуміючи, що якщо виправдувати такий «стиль» роботи міліції, то 
завтра й він сам може стати її жертвою. Цей злочин не був би скоєний, якби 
колеги Суботіна та Стельмаха насамперед думали про дотримання законності 
на всіх рівнях. По-друге, суд так і не з’ясував причину цього злочину – мені 
здається, не могли рядові оперуповноважені хапати на вулиці будь-кого, хто 
потрапить під руку, і бути переконаними в безкарності своїх дій, якби не 
отримали відповідне завдання. Яке? Від кого? З якою метою? Ці запитання 
залишаються без відповіді... 

І головне – завдання спіймати учасників угоди «з продажу великої партії 
наркотиків», якщо справді була така інформація і таке завдання, Суботін і 
Стельмах не тільки не виконали, а навіть не розпочинали дій, адекватних цій 
меті. І ось що виходить: як же може наша міліція ефективно боротися з по-
рушеннями закону, якщо сама чинить у багатьох випадках не тільки незакон-
но, а й так, що і виявити конкретний злочин, із яким вона, нібито боролася, 
стає взагалі неможливим? Питається, чи була в Суботіна й Стельмаха взагалі 
мета знайти те, що вони справді повинні були шукати? Чи не в цьому причи-
на настільки стійкого існування злочинності в нашому суспільстві? (Микола 
Семена). 

(http://gazetanabat.narod.ru/2003.09/2003.09.10/milicionery_st.htm) 

* * * 
Євген Захаров, ХПГ: 
Харківська правозахисна група 04.11.03 звернулася до правоохоронних 

органів з вимогою зупинити брутальне порушення фундаментальних прав 
людини в справі О.Нечаєва, що був затриманий у м.Сімферополі 14 жовтня 
2003 року, і просила усіх регіональних партнерів за проектом «Кампанія про-
ти катувань та жорстокого поводження в Україні» підтримати це звернення. 

 
Міністерство юстиції України 
Міністерство внутрішніх справ України 
Прокуратура України 
Уповноваженому з прав людини Верховної Ради України 
 

Харківська правозахисна група одержала інформацію про те, що 14 жов-
тня 2003 року в м. Сімферополі був затриманий Нечаєв Олексій Олексійович 
на підставі дозволу, виданого Печерським районним судом м. Києва в поряд-
ку частини четвертої статті 165-2 КПК. 

Як випливає з повідомлення, дотепер Нечаєв утримується в ізоляторі 
тимчасового тримання м. Сімферополя. Він не був доставлений до судді для 
перевірки законності його затримання. Його близьким не було повідомлено 
ні про факт його затримання, ні про місце його тримання під вартою. Протя-
гом чотирьох діб до нього не був допущений адвокат. 

Як повідомляється, затримання Нечаєва О.О. перервало його стаціона-
рне лікування в Алуштинській міській лікарні, пов’язане із хронічними за-
хворюваннями внутрішніх органів, і в умовах тримання під вартою він не 
одержує адекватної медичної допомоги. 

Харківська правозахисна група вкрай стурбована сукупністю брута-
льних порушень Конституції України й Конвенції про захист прав людини й ос-
новних свобод, допущених у зв’язку із затриманням Нечаєва О.О. 

http://gazetanabat.narod.ru/2003.09/2003.09.10/milicionery_st.htm)
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Стаття 29 Конституції України передбачає, що протягом 72 годин закон-
ність затримання повинна бути перевірена судом. На цей момент тримання 
під вартою Нечаєва О.О. без судової перевірки триває більш ніж 21 добу. Та-
ке положення справ не тільки складає порушення Конституції, але і є тяжким 
порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини й основних свобод, в 
якій передбачається, що кожен затриманий у зв’язку з підозрою у скоєнні 
злочину має негайно постати перед суддею для перевірки законності його за-
тримання. 

Залишення родичів затриманого без будь-якої інформації щодо затри-
мання і подальшої долі затриманого порушує статтю 29 Конституції. 

Позбавлення затриманого юридичної допомоги протягом чотирьох діб після 
затримання не тільки порушує кримінально-процесуальне законодавство Укра-
їни, але й суперечить ряду міжнародних документів і загальноприйнятих прин-
ципів справедливого судочинства. 

Утримання під вартою людини, що має серйозні проблеми зі здоров’ям, 
без адекватної медичної допомоги може за певних умов бути розцінене як 
нелюдське поводження, що порушує статтю 28 Конституції України, статтю 
3 Конвенції про захист прав людини й основних свобод і також ряд інших 
міжнародних документів. 

Харківська правозахисна група звертається до Вас із проханням викори-
стати всі надані Вам повноваження для негайного припинення серйозних пору-
шень фундаментальних прав Нечаєва О.О., що тривають, гарантованих Кон-
ституцією України і міжнародними документами про права людини. 

Коментар «ПЛ»: аналогічні листи були направлені ще чотирма правоза-
хисними організаціями. Професійна допомога, надана адвокатом Лісовим, та 
втручання правозахисних організацій завершилися тим, що п.Нечаєва звіль-
нили під підписку про невиїзд. 

(«Права людини», м. Харків, №31, 1-15 листопада 2003 р.) 

* * * 
Зубарев Владимир Васильевич, Председатель Крымской коллегии ад-

вокатов. О нарушениях законодательства о защите прав человека по 
материалам адвокатской практики в АРК: 

На протяжении 2002 и 2003 годов адвокаты Крымской коллегии встре-
чались с многочисленными фактами серьезных нарушений законодательства 
о защите прав человека, а также связанных с ними нарушений прав адвока-
тов, представляющих интересы граждан. 

Основное количество таких нарушений имело место в ходе предвари-
тельного расследования уголовных дел, задержания и содержания под стра-
жей лиц, совершивших правонарушения. По убеждению адвокатов и их кли-
ентов, ни прокуратура, ни главк МВД надлежащим образом на эти нарушения 
почти не реагируют, отклоняя жалобы и обращения, в том числе и мои, как 
председателя комиссии Союза адвокатов Украины по защите прав адвокатов. 

По-прежнему и достаточно часто допускаются факты незаконного за-
держания, применения к задержанным лицам психического и физического 
воздействия, нарушения условий и сроков содержания под стражей. В от-
ношении адвокатов-защитников искусственно культивируется атмосфера 
недоброжелательства. Им специально создаются различные препятствия для 
осуществления своих профессиональных обязанностей. В помещения гор-
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райорганов МВД, где содержатся их подзащитные, адвокаты допускаются 
только со специального разрешения и с соблюдением различных формально-
стей. Доступ к своим клиентам адвокатам предоставляется не сразу, как того 
требует закон, а значительно позднее. В ходе расследования актуальных и 
т.н. «резонансных» дел применяются попытки компрометации адвокатов, по-
пытки их допроса в качестве свидетелей, с целью устранения их от защиты. 
Многие адвокаты в результате этого запуганы, что отрицательно сказывается 
на качестве защиты и на принципиальности занимаемых позиций. 

Все это свидетельствует, по нашему мнению, о неудовлетворительном 
соблюдении в Крыму ст.29 Конституции Украины и ст.5 Европейской кон-
венции о защите прав и основных свобод человека, гарантирующих право на 
личную неприкосновенность. 

Об этом говорят некоторые факты задержаний подозреваемых: 
I июня 2002 года во дворе Гвардейской поселковой больницы (Симфе-

ропольский район) был обнаружен труп гражданина Ломанова. По подозре-
нию в совершении преступления работниками милиции был задержан гр. Га-
дючкин. Задержание произошло по месту его жительства в пос. Гвардейское, 
ул. Садовая, 57. При этом никаких телесных повреждений у подозреваемого 
не было, кроме незначительной ссадины на лице. 

Задержав Гадючкина, работники Гвардейского поселкового отделения ми-
лиции применили к нему пытки. Зафиксировав руки наручниками, под локти 
продели металлическую трубу и в таком состоянии подвесили на спинки двух 
стульев. Находящегося в таком состоянии избивали. 

Телесные повреждения были зафиксированы судебно-медицинским экс-
пертом в заключении, которое имеется в материалах уголовного дела. Жалоба 
адвоката прокурору оставлена без удовлетворения. (адвокат Непомнящий А.К.) 

01.-03.07.2003 г. в г. Бахчисарае райотделом милиции задержаны несо-
вершеннолетний Зенков, а также Сторожук (18 лет) и Корабельников, которые 
подозревались в изнасиловании и умышленном убийстве. Задержание произ-
ведено на основании протокола об административном правонарушении, по 
которому за якобы совершенное «мелкое хулиганство» указанные лица были 
арестованы на 15 суток. Семьям задержанных об этом сообщено не было. 

При нахождении в ИВС Бахчисарайского РОВД, Зенков, Сторожук и 
Корабельников, будучи подвергнуты угрозам и физическому насилию, как 
они впоследствии утверждали в своих жалобах, написали «явки с повинной» 
о совершении указанных тяжких преступлений. После допуска в дело адвокатов, 
задержанные сообщили о самооговоре и от «явок с повинной» отказались. Дока-
зательства их вины следствием так и не были установлены. Кроме того, экс-
пертиза опровергла их причастность к изнасилованию. В последующем мера 
пресечения им вообще не избиралась. По истечении 15-суточного администра-
тивного ареста они освобождены, а убийство и изнасилование оставались не-
раскрытыми. 

Жалобы Зенкова и Сторожука в прокуратуру не были рассмотрены с 
июля до сентября 2003 г. Однако, судебное постановление об администра-
тивном аресте на 15 суток оставлено апелляционным судом в силе (адвокат 
Лесовой А.В.). 

Житель Симферополя Гогулов Д.Д. 30 января этого года был приглашен 
по телефону на беседу в 14-й кабинет помещения ОБОП УВД г. Симферополя. 
После его прибытия туда, вместе с женой и адвокатом, было сказано, что ему 
будет задано всего лишь несколько вопросов, а поэтому в присутствии жены 
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и адвоката никакой необходимости нет. Но после их ухода Гогулову, ни слова 
не говоря, надели наручники и передали его сотрудникам ОБОПа г. Днепропет-
ровска, которые немедленно увезли его туда. В Днепропетровске его содер-
жали несколько дней под стражей без всякого оформления, избивали и лишь 
потом, убедившись в непричастности, отпустили. На жалобы Гогулова про-
куратура, как и в других случаях, не реагировала (адвокат Сафонов А.И.). 

Жительница Евпатории Бажан Г.Г. 20.07.03 г. была задержана на же-
лезнодорожном вокзале станции Симферополь работниками ЛОМ МВД в 
связи с проведением ими оперативных мероприятий по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Без какого-либо процессуального оформления, без со-
общения семье, ее в тот же день под стражей этапировали в Киев, где 21 июля 
объявили об административном аресте по постановлению начальника ЛОМ 
на основании ст.263 КоАП Украины. Лишь через трое суток следователь ЛОМ 
составил протокол задержания Бажан на основании ст.106 УПК Украины, но 
на следующий день судья Соломенского райсуда Киева отказал в даче санк-
ции на арест, и Бажан была, наконец, освобождена. 

Нередки случаи, когда доступ адвокатов к задержанным и возможность 
общения с ними умышленно затрудняются. 

Характерным является следующий пример. При осуществлении за-
щиты по нашумевшему делу редактора одной из Евпаторийских газет Лутье-
ва В. Г., подозреваемого в подготовке убийства депутата Котляревского, адво-
кату Гнездову А.В. неоднократно препятствовали в допуске к подзащитному. 

Так, 14 ноября 2002 г., по окончании судебного заседания в местном суде 
Центрального р-на г. Симферополя, где был продлен срок задержания Лутье-
ва до 9 суток, примерно в 16 часов начальником следственного отдела проку-
ратуры было дано разрешение на встречу с задержанным. Адвокат прибыл в 
ИВС в 17 часов, по телефону от дежурного по Симферопольскому ГУ МВД 
ему разрешили связаться с ИВС. Однако войти в ИВС ответивший по телефону 
работник ИВС запретил под тем предлогом, что в вечернее время по приказу 
начальника ИВС адвокаты в ИВС не допускаются, могут входить только работ-
ники правоохранительных органов, несмотря на официальное объявление о 
том, что время работы ИВС до 21-30. 

Утром следующего дня адвокат вновь приехал в милицию. В ИВС его 
опять не пустили, ст. лейтенант Гнатко пояснил, что в ИВС отсутствует на-
чальник, и до его приезда адвокат к клиенту допущен быть не может, так как 
это разрешает только лично начальник. Тогда адвокат обратился к начальни-
ку Симферопольского ГУ Проценко А.А., который лично наложил резолю-
цию на разрешении, выданном прокуратурой. Несмотря на это, адвоката от-
казались впустить в ИВС. Он снова обратился с жалобой в прокуратуру. Из 
прокуратуры он опять вернулся в ИВС, начальник которого, наконец, появился, 
но пропустить адвоката в ИВС опять отказался под предлогом прибытия кон-
воя, и Гнездову посоветовали прийти после обеда. 

В связи с необходимостью участия в рассмотрении в этот день другого 
дела в суде, адвокат не смог попасть в ИВС до вечера. Но после 17 часов дос-
туп адвокатов вообще запрещен, так же, как и в последующие субботу и вос-
кресенье. Таким образом, работники МВД грубейшим образом нарушили кон-
ституционные права задержанного и права адвоката, предусмотренные ст.48 
УПК Украины. 

Адвокат Лубина Л.Е. (Симферополь), приняв от родственников поручение 
о защите Ана Е.Н., задержанного в Чехии, в Праге, и подлежащего экстрадиции 
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в Украину, ходатайствовала о разрешении на ознакомление с материалами 
его уголовного дела. Следователем прокуратуры АРК Балахоновым М.Б. в этом 
ей было отказано, со ссылкой на то, что следствие «...не располагало данными 
о том, что Ан пригласил для участия в деле этого защитника, либо поручил 
это сделать другим лицам». 

Адвокаты и их клиенты нередко подвергаются давлению, угрозам и 
шантажу. 

В соответствии с заключенным соглашением, адвокат юрконсультации 
г. Ялты Музыченко В.П. осуществлял защиту Агибалова Л.И. и Шмигель-
ской Л.П., обвинявшихся в совершении преступлений, предусмотренных 
ст.ст.222 ч.1, 366 ч.1 УК Украины. Предварительное следствие по этому делу 
проводил старший следователь по особо важным делам СУ ГУ МВД Ук-
раины в АРК Голицин Д.Г. 

Расследование осуществлялось на низком профессиональном уровне, с 
грубейшими нарушениями закона. Следователь не решил своевременно во-
проса о продлении срока расследования, который истёк 01.07.2002 года. На 
допущенные нарушения адвокат Музыченко неоднократно указывал в заяв-
ленных им ходатайствах. 

В связи с тем, что адвокатом была занята принципиальная позиция по 
уголовному делу, следователь и оперативный работник Мамиев Л.Г. стали не-
однократно угрожать ему привлечением к ответственности, угрожали также 
другим его подзащитным. В результате этого давления подзащитные Агиба-
лов и Шмигельская даже отказывались от услуг адвоката, чем было грубо на-
рушено их право на защиту, предусмотренное Конституцией Украины. Адво-
кат всерьез опасался за свою безопасность. 

Не удовлетворившись этим, начальник Ялтинского межрайонного ОБОП 
при УБОП ГУ МВД Украины в Крыму Ю.Н.Анисимов внезапно затребовал у 
заведующего юрконсультацией выдачи финансовых отчетов о работе адвоката 
Музыченко за все восемь месяцев года, сославшись на необходимость, якобы, 
проверки. Объяснить конкретную причину такой проверки и соотношение ее 
с задачами ОБОП, определенными законом, а также дать гарантии соблюдения 
конфиденциальности, не захотел. Он так и не смог объяснить – какое отноше-
ние к организованной преступности могут иметь предполагаемые нарушения 
адвокатом правил отчетности? Почему именно этого адвоката и в ходе рас-
следования именно этого дела? Почему, в конце концов, этим не могла заняться 
налоговая администрация? 

Согласно ст.22 п.2 Закона Украины «Об организационно-правовых ос-
новах борьбы с организованной преступностью, «… запрещается использо-
вание специальных подразделений по борьбе с организованной преступно-
стью для выполнения задач, не отнесённых законами Украины к компетен-
ции этих подразделений». Поэтому мы расценили попытки такой проверки 
как явную расправу с адвокатом за его принципиальную позицию по уголов-
ному делу. Вполне естественно было ожидать от прокуратуры принятия со-
ответствующих мер. 

Но к нашему великому удивлению прокуратура АРК (исх. 04/3-618вх-
02/10 от 17 октября 2002 года) сообщила, что никакого отношения к рассле-
дуемому делу проверка в отношении адвоката не имеет, сам он с жалобами 
якобы никуда не обращался и не собирается обращаться. 
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К нам обращался также с просьбой о защите адвокат Шеховцов А. И. 
(г. Симферополь). 

Он утверждал, что на протяжении последних лет его периодически вы-
зывают в следственное управление главка МВД, где объявляют о возбужде-
нии против него уголовных дел по заявлениям гр.гр. Копанца, Долгова, Кара-
таева и др. о совершенных, якобы, адвокатом вымогательствах, предметом кото-
рых являлись домовладения этих граждан. В ходе этих бесед в милиции ему 
делались угрожающие намеки и высказывались предположения о возможном 
обнаружении у него патронов и наркотиков. 

По мнению адвоката и нашему, эти действия были вызваны тем, что он 
регулярно оказывает юридическую помощь народному депутату Украины 
Л.Ю. Миримскому и представляет его интересы в ряде судебных дел по искам 
к видным должностным лицам АР Крым. 

Следственное управление главка сообщило нам по этому поводу, что 
никакие уголовные дела в отношении адвоката не возбуждались. Но что же 
тогда происходило с адвокатом в действительности, сообщить отказалось. 

Комиссия по защите прав и законных интересов членов Союза адвока-
тов Украины и Крымская коллегия адвокатов неоднократно ходатайствовали 
о возбуждении уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности 
работников Керченского ГУ МВД допустивших нападение на адвоката Шев-
чука М.И. при осуществлении им защиты клиента. 

27 марта адвокат Шевчук находился в ИВС Керченского ГУВД, где с 14 
до 16 часов работал со своими клиентами, привлекаемыми к уголовной ответ-
ственности и содержащимися под стражей. 

Во время беседы наедине с одним из них, в кабинет к адвокату ворвались 
начальник ИВС Э.Алиев и работник ОБНОНа Маринин, которые, оскорбляя 
адвоката и угрожая применить насилие, потребовали выдачи им документов, 
связанных с уголовными делами и находящимися у адвоката в кейсе. Полу-
чив категорический отказ, они насильно удалили подзащитного из кабинета и 
заперли в нем адвоката на ключ. Лишь через некоторое время кабинет был 
открыт другим милиционером и адвокат принудительно удален из ИВС. 

Немедленно после этого адвокат Шевчук представил заявление о проис-
шедшем в прокуратуру города и обратился за медицинской помощью. В нейро-
хирургическое отделение Керченского территориального медицинского объеди-
нения №1 адвокат был помещен с диагнозом «очаговое поражение головного 
мозга вследствие перенесенного стресса» где и находился на излечении. 

Вполне естественно, что мы поставили вопрос перед прокурором АРК о 
возбуждении уголовного дела против виновных лиц по признакам ст.397 ч.2 
УК Украины. 

После некоторой волокиты прокуратура города отказала в возбуждении 
уголовного дела, прокуратуры АРК вначале отменила это решение, но потом 
тоже согласилась с тем, что ничего противоправного в этом безобразном ми-
лицейском нападении на адвоката не было. 

При осуществлении о защиты Куликовой Е. С., привлекаемой проку-
ратурой Центрального р-на Симферополя к уголовной ответственности по 
делу по обвинению ее по ч. 1 ст. 162 УК, по которому следствие осуществля-
лось следователем Алимовым Т.Э.,8 августа 2003 г. адвокат Гнездов А.В. был 
приглашен к следователю, который объявил ему и подозреваемой о том, что 
им вынесено постановление о привлечении Куликовой в качестве обвиняемой. 
Здесь же оно и было объявлено. 
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На основании п. 3 ст. 48 УПК адвокатом было заявлено ходатайство о 
предоставлении ему для ознакомления материалов дела, послуживших осно-
ванием для предъявления обвинения. Следователь, однако, незаконно отказал 
в удовлетворении ходатайства, заявив, что ознакомиться с этими материала-
ми можно только после окончания расследования уголовного дела, не иначе, 
как в порядке выполнения ст. 218-219 УПК. То есть воспрепятствовал осуще-
ствлению правомерной деятельности защитника по предоставлению право-
вой помощи. 4.09.2003 г. адвокатом подано заявление о возбуждении против 
следователя уголовного дела по ч. 2 ст. 397 УК за создание препятствий в 
осуществлении правомерной деятельности защитника по предоставлению пра-
вовой помощи, совершенное должностным лицом с использованием своего 
служебного положения. Решение было принято «как всегда». 

По результатам документальной проверки в ОАО «Янтарный» 
Симферопольского района в декабре 2002 года было вынесено налоговое ре-
шение о взыскании более 224 тыс. гривень. Руководство ОАО с этим не со-
гласилось и подало исковое заявление в хозяйственный суд АРК. После при-
нятия дела к производству в отношении работников ОАО начался форменный 
террор со стороны налоговой милиции. Несмотря на удовлетворение иска 
хозяйственным судом, не признавая его решение, продолжали расследование 
дела, производить допросы, но отказывали в выдаче копии постановления 
о возбуждении уголовного дела и т.п. 

Без постановления суда и без предусмотренных судом оснований и даже 
без составления протокола . 19, 21 и 23 мая этого года работники УБЭП ГУ МВД 
Украины в Крыму Корниенко, Вяткин и Булгаков вторгались в жилой дом 
гр. Фадеева П.Г. жителя Бахчисарайского района, где производили обыски, 
изъяли и уничтожили часть имущества. Действия нарушителей обжалованы 
в суде. 

Многократно нарушались сроки и условия содержания граждан под 
стражей. 

Еще в 2002 году начальник Крымского управления Государственного 
департамента Украины по вопросам исполнения наказаний обратился к нам с 
просьбой осудить неправильное поведение адвоката Протасовой Д.А., требо-
вавшей исполнить постановление суда об освобождении ее клиента Смуры-
гиной В.А. 

Было установлено, что это обращение основано на превратном толкова-
нии уголовно-процессуального закона, поскольку адвокат действовала в рам-
ках этого закона. Вместе с тем, по вине администрации СИЗО и управления 
ГДУИНа допускались нередкие факты содержания под стражей лиц сверх 
сроков, установленных процессуальным законом. 

Известно, что последняя часть ст.156 УПК Украины прямо предписывает 
начальнику места предварительного заключения: «...негайно звільнити з-під 
варти обвинуваченого, щодо якого постанова судді про продовження строку 
тримання під вартою на день закінчення строків тримання під вартою, перед-
бачених частинами першою, другою і шостою цієї статті, не надійшла». Это 
четкое и недвусмысленное указание закона нередко не соблюдалось. 

Так, в частности, обвиняемый по ст.86-1 УК Украины (в редакции 
1961 года) Лялечкин О.Н., числившийся за следственным управлением ГУ МВД, 
несмотря на истечение срока содержания его под стражей, не был освобожден 
из СИЗО, невзирая на ходатайство адвоката Рожкова Н.С. и обращение его в 
прокуратуру АРК. 
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Обвиняемый по ст.94 УК (в редакции 1961 года) Рыбченко В.Н., чис-
лящийся за Красноперекопским РО МВД, также не был своевременно осво-
божден, несмотря на окончание установленного срока содержания под стра-
жей и ходатайство об освобождении, направленное адвокатом Яценко А.А. 

Аналогичное нарушение закона было допущено в отношении Ракша В.А., 
обвиняемого по ч.2 ст.142 УК Украины и других. 

Ссылки администрации СИЗО и работников ГДУИНа на то, что преиму-
щественным правом действия в данной ситуации пользуется не УПК Украины, 
а ранее изданный Приказ ГДУИНа Украины №38-дск от 23.03.2000 года «Об 
утверждении Инструкции о работе отделов (отделений, групп, частей) специ-
ального учета следственных изоляторов (тюрем) и Инструкции о работе отделов 
(отделений, групп, частей) специального учета исправительно-трудовых учреж-
дений» несостоятельны. Исполнение положений этого приказа, так и не отме-
ненного подзаконного акта, не может противоречить требованиям Закона и в 
том числе ст.156 УПК, поскольку именно закон обладает высшей юридической 
силой. О роли прокуратуры мы уже и не говорим. 

В апреле 2002 г. в Симферополе арестован Шакун В. А. 1956 г.р., ин-
валид 1 группы, имевший постоянное место жительства, семью, 3-их детей, 
1-го из них несовершеннолетнего. Шакун страдает заболеванием головного 
мозга, как результатом неоднократных черепно-мозговых травм, болезнь ха-
рактеризуется частыми приступами, потерей сознания, что подтверждено до-
кументально. В течение более полутора лет этот инвалид 1 группы содержится 
под стражей. В августе 2003 г. уголовное дело возвращено судом на дополните-
льное расследование в связи с существенными недостатками, но мера пресече-
ния не изменена. 

По утверждениям Шакуна в Симферопольском СИЗО отсутствуют меди-
цинская помощь, медикаменты, оборудование, специалисты, необходимые для 
надлежащей помощи и наблюдения больного. Более 30 раз он обращался к 
врачам, 2 раза лечился в стационаре СИЗО, в мае-июне консультирован врачами 
Республиканской клинической больницы им. Семашко, по заключению которых 
нуждается в стационарном лечении в условиях специализированного отделе-
ния. В июле прокуратурой АРК дано администрации СИЗО предписание о про-
ведении ему стационарного обследования и комиссии МСЭК. Предписание это 
не исполнено. В июле с.г. постановлением Киевского райсуда назначена су-
дмедэкспертиза для определения состояния здоровья Шакуна и возможности 
его содержания под стражей, а также соответствия медсанчасти учреждения 
возможностям медицинской помощи арестованному. Экспертиза проведена 
04.09.2003 г. – но с результатами ее защита не ознакомлена. 

Шакун и адвокат многократно обращались с ходатайствами об изменении 
меры пресечения на подписку о невыезде. В ходатайствах отказано (адвокат 
Лесовой А.В.). 

От лиц, содержащихся в ИВС Симферопольского ГУВД, адвокатам по-
ступали систематические жалобы на отказ в приеме продуктовых передач при 
скудном одноразовом питании, оказании различных услуг за деньги, на антисани-
тарные условия, скученность, недостаток воздуха, отказ в предоставлении бумаги 
для заявлений и пр. 

Топтун М.В., больной туберкулезом, обвиняемый по ст.185 ч.5 УК Украины 
почти три месяца, содержится вместо СИЗО в ИВС, где на 20 квадратных метрах 
находится до 20 человек. 
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Подзащитному адвоката Володиной А.В. Петрову А.А., обвиняемому 
по ст.149 ч.2 УК Украины, при задержании на срок до 10 суток (с 29.08 по 
8.09.03 г.) в порядке ст.165-2 ч.9 УПК Украины, было отказано в ИВС в приеме 
передачи продуктов. Отказ мотивирован тем, что Петров, якобы вовсе не за-
держан в порядке ст.106 УПК и еще не арестован, и непонятно – почему там 
находится, а потому питание получал раз в сутки с нарушением все установ-
ленных норм. 

Нарушались права граждан на своевременное рассмотрение судами 
дел по их обвинению. 

С 1997 г. не рассмотривалось уголовное дело по обвинению Калиничен-
ко Г.М. по ст.ст. 135, 165 УК Украины. Дело с 1998 г. находилось в производстве 
Центрального райсуда гор. Симферополя, неоднократно возвращалось на допо-
лнительное расследование. 

С 1998 г. не рассматривалось уголовное дело по обвинению Лугового Э., 
жителя г. Черновцы, по ст. 101 ч. 1 УК Украины. Дело с 2000 г. находилось в 
производстве Раздольненского райсуда. 

Со стороны адвокатов поступают также сообщения, свидетельствующие 
о еще не изжитом в судах обвинительном уклоне. 

Необоснованно и предвзято отклонялись, например, ходатайства адвока-
тов апелляционным судом Крыма в процессе по «резонансному» уголовному 
делу по обвинению учредителей компании «Союз-Виктан» в убийстве, что при-
вело к серьезной судебной ошибке. Но ошибке этой способствовало то, что 
судья систематически отклоняла в ходе процесса чуть ли не все подряд хода-
тайства адвокатов и подсудимые были приговорены к длительным срокам 
лишения свободы, несмотря на возражения не только адвокатов-защитников, 
но даже и прокурора. Верховный суд Украины, согласившись с жалобами ад-
вокатов, отменил необъективный приговор, вернул дело на доследование, а 
прокуратура его вообще прекратила за отсутствием состава преступления в 
действиях осужденных. Под стражей оба они находились более 8 месяцев. 

После прекращения против них дела владельцы перевели офис компании 
из Крыма в Киев, в результате чего автономия потеряла в доходной части бюд-
жета миллионы гривень. 

Жалобы на нарушения прав человека поступают к адвокатам не только в 
связи с уголовными делами. 

Долгое время, например, адвокатура вместе с журналистами занимается 
судьбой Тамары Минасян, молодой поэтессы, о судьбе и творчестве которой 
рассказывали ТРК Крым, местные и общеукраинские газеты. ( Четыре пуб-
ликации были только в «Киевских ведомостях») Родившаяся в Симферополе, 
выросшая практически на улице, бродяжничая и попрошайничая, получающая 
в настоящее время приют и средства к существованию за счет добрых людей, 
Минасян остается человеком без гражданства. 

Не отрицая ее права на приобретение гражданства Украины по праву рож-
дения, Киевский РОВД, тем не менее, отказывает в этом, направляя ее в консу-
льство РФ, за получением документа удостоверяющего ее личность, к великому 
удивлению этого консульства. В результате талантливый человек остается вне 
общества, лишенный возможности себя содержать. 

Помимо нарушений в деятельности правоприменительных органов го-
сударства, несоблюдению прав человека способствуют и недостатки действую-
щего законодательства. Закон Украины «Об адвокатуре» принятый еще в 1992 
году, давно подлежит изменениям, в Верховной Раде находятся на рассмот-
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рении 6 проекта, в разработке одного из них мы принимали участие, но заме-
тного движения в этой законопроектной деятельности нет. 

Серьезный удар по правам адвокатов – защитников будет нанесен в слу-
чае принятия предлагаемого проекта нового Уголовно-процессуального ко-
декса. Содержащиеся там нормы о почти бесконтрольной возможности для 
следователей прокуратуры и МВД отстранять адвокатов от участия в деле и 
другие ограничения, в случае их принятия, отбросят нас к тридцатым годам 
прошлого столетия. 

Предлагается следующее: 
– Верховной Раде и Совету Министров АРК обратиться к Верховной Раде 

Украины с просьбой ускорить принятие нового законодательства об адвока-
туре и вернуть на серьезную доработку утвержденный в первом чтении проект 
уголовно-процессуального кодекса. 

– Образовать в АРК на общественных началах при Верховной Раде ко-
миссию по контролю за соблюдением законодательства о правах человека. 

Зубарев Владимир Васильевич, Председатель Крымской коллегии ад-
вокатов, 

Председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры 
АРК, 

Председатель комиссии по защите прав адвокатов Союза адвокатов 
Украины, 

Вице-президент Международного (Содружества) Союза адвокатов, 
Заслуженный юрист Украины. 

(«Права людини», м. Харків, №2, 16-31 січня 2004 р.) 

Вінницька область 

Оксана Вітюк. Самогубство чи свавілля міліції? Розслідується загибель 
23-річного хлопця з Липовця (Вінницька обл). 

Вже виповнилось сорок днів з дня загибелі Микити, проте мати й родичі 
23-річного хлопця ще не скоро отямляться після його раптової смерті. Деякі 
обставини цієї загибелі видались дивними і нам, тому журналісти «RIA» вда-
лись до розслідування... 

В рідне село Липовецького району Микита (імена змінені) повернувся два 
роки тому, відсидівши за крадіжку. 

– Хлопець як хлопець, – каже тітка покійного, – проте бачили б ви, в яких 
злиднях жили вони з матір’ю! 

Мабуть, злидні та ще оковита знов штовхнули його на «подвиги»: в ніч 
на 26 січня Микита поїхав на велосипеді (чужому) у сусідній Турбів, де зняв 
стартер з трактора. На ранок у нього вже був турбівський міліціонер, який, 
переказують родичі, тут же надів на хлопця наручники і відвіз у відділення. 

Коли Микита повернувся, у нього були покалічені два пальці. Він сказав, 
що його прикували у відділенні до батареї та били, поки не зізнається, де стар-
тер та велосипед. 

У той день хлопця возили до відділення двічі: перший раз «з’ясовували», 
куди подів розібраний велосипед, вдруге «шукали» стартер. Микиті нічого не 
залишилось, як усе віддати. Оскільки крадене повернуто «по гарячих слідах», 
мати просила не відкривати нову справу проти хлопця. Міліціонер, здається, 
згодився. Сказав, що «закриє» лише на 5 діб. Через те що Микита вже був су-
димий, всі описані процедури родичі сприйняли спокійно. 
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Проте наступні події вже нікому не здались «виховними». Через 20 днів, 
18-го лютого, міліція завітала до Микитиної оселі знову. Цього разу хлопцеві 
було наказано прийти у відділок о 17 годині. Там, впевнена сестра, хлопця 
знову побили. Адже наступного дня він жалівся: «Все болить», – і просив 
«порошків» від того болю... 

Цього разу Микиту питали, чи, бува, не він у вересні минулого року обі-
крав 9 сусідських хат? Хлопець вказав на тих, кого у злочині підозрювали 
люди. Тим більше, що сам тоді працював трактористом у сусідньому селі, а 
ночами зустрічався з дівчиною, яка разом із сестрою підтвердила, що у ніч 
крадіжки Микита зі злодіями не був... 

19 лютого Микита знову попрямував до відділення. Разом з ним, кажуть, 
туди викликали і тих, на кого вказав Микита. А ввечері того ж дня, близько 
сьомої години, до оселі хлопця знов прийшла міліція. На цей раз матері по-
відомили, що її сина знайшли... повішеним і вже відправили (!) на СМЕ до 
Вінниці. 

Родичі були у міліції близько дев’ятої години вечора. Їх повели на місце 
події – у недобудований клуб Турбівського машзаводу, що розташований у 
20 метрах від міліцейської будівлі. Було темно, і оповідачі майже нічого не 
бачили. Їм пояснили, що Микиту знайшли випадково, що висів він на арма-
турному дроті на шнурках від власних кросівок. 

Як вдалося дізнатись, офіційний висновок обласного судмедексперта – 
«Смерть через повішення». У протоколі розтину – ні слова про побої, проте 
вказується, що людина померла в стані алкогольного сп’яніння. На жаль, на 
момент нашого розслідування аналізи тканин померлого, в тому числі на на-
явність алкоголю, відомі ще не були. Проте, за протоколом, у Микити були 
ознаки сп’яніння середнього ступеня. 

А може й справді горілка штовхнула хлопця до останнього кроку? Тоді 
чому про знайдений труп не повідомили матері або іншим родичам покійно-
го, а одразу повезли у Вінницю до патанатомії? І крім міліціонерів та пана Я., 
що знайшов, за офіційною версією, труп, ніхто Микиту повішеним не бачив. 
Цікаво й те, як звичайні шнурки могли витримати 80-кілограмове Микитине 
тіло? 

Його родичі, відвідавши місце події наступного після трагедії дня, бачи-
ли біля недобудови сніг, рясно вкритий плямами крові. 

– І якщо він справді повісився, то де ж на арматурі залишки відрізаного 
шнурка? – наполягає сестра. 

Дільничний міліціонер на прохання тітки покійного допоміг родині із 
труною. Допоміг настільки, що родичі отримали її безкоштовно. Як, власне, і 
кабана, якого вже не просили, з колгоспної ферми – на поминки. Родичів ди-
вує така безкорисливість міліції. Може, її працівники відчули відповідаль-
ність за долю земляка, а може, просто допомогли злиденній родині... 

– Ми тричі викликали Микиту через матір, – розповів начальник турбів-
ської міліції Микола Цимбал. – Відносно нього було порушено дві криміна-
льні справи за крадіжки: він вкрав стартер та велосипед. Ці крадіжки розкри-
ті, слідство, правда, не закінчилось, воно припинилося... в зв’язку зі смертю 
відповідача. У день смерті хлопець фактично сам прийшов, ніхто Микиту до 
міліції не викликав... Він пішов від нас, а вже ввечері люди побачили його в 
недобудові на шнурках від взуття. Виїздив на це місце прокурор особисто (у 
прокуратурі, втім, сказали, що прокурор на той час на роботі не був, тому ви-
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їздив його помічник, – прим. Авт.); робили огляд місця події, брали пояснен-
ня в цих людей, які побачили мерця. Це було о 18.10. 

На питання, чому ж труп не показали матері, перед тим як відправити на 
експертизу, Микола Іванович відповів: 

– Ми організуємо відправку мерця у судмедекспертизу, якщо він знай-
дений не в домогосподарстві: чи то повішений, чи то втоплений, чи загиблий 
у ДТП. Так робиться, відколи існує міліція. 

Факти ж побоїв хлопця начальник міліції категорично заперечував: 
– Родичі могли прийняти за сліди побоїв трупні плями на обличчі покій-

ного... 
Ця стаття мала б з’явитись у світ на два, а то й три тижні раніше. Проте 

обласне УМВД, дізнавшись про зацікавленість журналістів обставинами за-
гибелі Микити, попросило часу для власного розслідування. В його звіті не-
одноразово зазначається, що хлопця у відділенні ніхто не бив. Свідки його 
побитим не бачили і криків людини, яку катують, не чули. Та й зізнання Ми-
кита, якого все ж таки викликали у день смерті до відділення, написав сам. 
Цікаво лише, що про літні крадіжки його почали розпитувати після того, як 
«в лютому 2003 року дільничному інспектору міліції Я... надійшла інформа-
ція про те, що з нежилих будинків скоюються крадіжки майна, і причетним 
до скоєння цих крадіжок міг бути... Микита». Проте лютневі крадіжки більше 
у звіті не фігурують, а хлопця весь час розпитують, як і що він крав влітку. І 
згідно з протоколами допитів, Микита змінює свої показання тричі: спочатку 
хлопець говорить, що крав разом з неповнолітнім З. Причому З. дав йому 50 
грн. та літр горілки, щоб Микита усе брав на себе (З. цей факт заперечував, 
мовляв, мати хвора й у домі немає таких грошей). Коли до відділення запро-
шують батька З., Микита, зазначається у звіті, говорить, що З. тут ні до чого, 
і крав він разом з К., у якого є кінь та віз, на які можна покласти награбоване 
добро. А вже в остаточному варіанті зізнання хлопець бере все тільки на се-
бе. Причому те, що Микита міг разом з конем позичити й воза для крадіжок, 
розслідування так і не довело. Дядько покійного, в якого є кінь, мав полама-
ного воза і інколи міг позичати потрібну річ у сусідів. Це міліції підтвердили 
й сусіди. Проте чи був у дядька віз саме на момент літніх крадіжок, у звіті не 
зазначено... 

І найцікавіше. Час, коли хлопця знайшли повішеним, змінився на півто-
ри години. Згідно зі звітом розслідування, Микита пробув в останній день 
свого життя у міліції з дванадцятої до 15.10. Хлопці (двоє, не один!), що «пи-
ли пиво в магазині навпроти відділення... і не бачили, щоб працівники міліції 
вели когось в недобудований будинок культури», знайшли повішеного, при-
йшовши до будівлі «за малою потребою», вже через півгодини, о 15.40. «Ті-
лесних ушкоджень на трупі не було виявлено, і він був направлений на судо-
во-медичну експертизу. Огляд проводився з 16.30 до 17 год». То чому ж 
родичам, які живуть у 15 хвилинах їзди від відділення, повідомили про су-
їцид лише після 19-ї, майже через чотири години після смерті?! 

Плям крові на снігу не бачили, їх міліція також вважає вигадками родичів 
Микити. Крім того, наступної ночі випав сніг, не менше 5 см, і ніяких слідів 
(між іншим, місце повішання знаходиться під дахом – прим. Авт.) родичі по-
кійного бачити не могли б. 

Саме такі неточності, саме у ключових моментах – крім категоричного 
заперечення працівників міліції побиття Микити, – видаються дещо дивними. 
Кримінальна справа, порушена щодо хлопця, «де останній визнав свою вину 
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в скоєнні злочинів повністю», закрита 25 березня цього року в зв’язку зі сме-
ртю обвинувачуваного... 

(www.ria.ua, Криминал, г. Винница) 

* * * 
До приймальні Міжнародного Товариства Прав Людини-Українська Се-

кція надійшла скарга від матері потерпілого, громадянки Побижецької Р.І. 
(м. Вінниця). Заявниця скаржиться на неправомірні та брутальні дії праців-
ників міліції по відношенню до її сина, Побижецького Олександра Петро-
вича. Вона розповідає, що в оселю, де проживав її син з родиною, увірва-
лись озброєні люди з автоматами та в бронежилетах. Нічого не пояснюючи і 
не пред’явивши посвідчень, вони кинули Олександра на підлогу і на очах 
його маленького синочка почали жорстоко бити ногами, кийками та при-
кладом автомата. Коли дитина почала сильно ридати та кричати, один з 
озброєних чоловіків приставив до неї пістолет і почав на неї кричати. Олек-
сандра вивели роздягненого на вулицю, а в будинку вчинили обшук. Під час 
проведення обшуку дружину Олександра та її сестру обзивали та принижу-
вали. Потім люди в цивільному з автоматами сказали, що забирають Олекса-
ндра до райвідділу внутрішніх справ і завтра відпустять. Внаслідок цієї події 
маленькій дитині та дружині потерпілого було завдано моральної шкоди. 
Згодом Олександру було пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину. Ди-
влячись на такі методи та прийоми затримання підозрюваного, починаєш за-
мислюватись: «Чому під час проведення оперативних заходів працівниками 
міліції грубо порушуються і ігноруються законні права та свободи ні в чому 
невинних людей»? 

(Із заяв до Української секції Міжнародного товариства прав людини) 

* * * 
Бар «2000», що в самому центрi Немирова, знають всi. Адже саме тут від-

почивали вiдомi гостi – «Океан Ельзи», Вiктор Павлик, Iрина Сказiна. Тут пiд 
«живу» музику «червонорутiвця» В’ячеслава Нiтруци немирiвчани часто свят-
кують весiлля, днi народження, ювiлеї, чи подорожнi зупиняються, аби розсла-
битись за чашечкою кави, келихом пива, партiєю бiльярду... 

Саме через бiльярд, пиво та горiлку розгорiлась бiйка в «2000», про яку 
тепер говорить весь Немирiв. Бо не вперше за останнiй рiк в цьому подільсь-
кому мiстi у кримiнальнiй хронiцi «свiтяться» мiсцевi мiлiцiонери... Спершу 
як злодiї, тепер кулачнi «бiйцi». Можливо, тому немирiвчани все менше вiрять 
в людей у погонах та справедливiсть? 

– Це сталось 16 числа, коли десь близько 11 години вечора п’ятеро під-
пилих молодикiв прийшли до бару догнатись пивом, – розповiв у лiкарнi по-
битий адмiнiстратор, 23-рiчний Вадим Зозуля. – До кiнця вечора залишились 
Руслан, Андрiй та Саша (прiзвища не називаємо до закiнчення слiдства – прим. 
Авт) – всi рослi, здоровi, у цивiльному, працiвники нашого кримiнального 
розшуку. Пили-гуляли, нiкого не чiпали, доки не вирiшили, як завжди, зiграти 
партiю «американки». Чергу вони не займали, а з жетоном пiшли до кiмнати 
з бiльярдом та гральними автоматами i почали влазити в гру без черги. Чую 
крики звiдти, шум, сварку... Коли я як адмiнiстратор почав «розрулювати» 
конфлiкт, то почув про себе нецензурщиною таке: «Ми тебе, пацан, мовляв, 

http://www.ria.ua
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посадимо, «закриємо», «харю» заткнемо! А на бар замок повiшаємо – капут 
всiм вам, бо ти що, не знаєш, на кого бочку котиш!» Спершу буцiмто розвели 
ми їх, але повторно повернувшись, один iз них, Саша, один раз менi врiзав, 
другий, сорочку порвав i втретє так, професiйно головою в голову як дав... Їх 
нiхто не чiпав, тiльки не давали мене ногами добивати, знали, що враз потра-
пиш в «обiз’янник» райвiддiлу. 

– Що було далi, пам’ятаєш? 
– В очах потемнiло, шумiло, нудило. Але мене, а не їх спершу, завезли 

на експертизу про стан сп’янiння, хоча я був абсолютно тверезий, тiльки весь 
у кровi. Лише пiсля цього потрапив до лiкарнi. Медики кажуть, що iз забоєм 
головного мозку мiнiмум лежатиму тут 3 тижнi. Лiкiв уже на 360 гривень ма-
ти накупила, весь час плаче, її начальник мілiцiї до себе викликав, персона-
льно машину додому присилав. 

– Думаєш, розберуться? 
– Мати весь час плаче, боїться з мiлiцiєю зв’язуватись, її вмовляють за-

брати заяву, написати, що нiчого не сталось, мовляв, я сам вдарився. Вже 600 
доларiв пропонували, бо скандалу не хочуть. До мене сюди заступник нача-
льника приходив, торбу з харчами принiс, каже, хлопцi ще молодi, службу не 
поняли, подурачились, такого бiльше не буде. Але я за те, щоб такого «бесп-
редєлу» в Немировi бiльше не було. Бо люди через таку мiлiцiю вже бояться 
ввечерi на вулицю вийти, в бар зайти... Кажуть, «мусора» зовсiм розпояса-
лись, немає на них управи, королями живуть. Тому я звернувся за захистом 
до СБУ та замовним листом вiдправив заяву прокурору областi. 

– Це не перший випадок, коли працiвники органiв так себе поводять. 
Два тижнi тому ця ж компанiя побила вiдвiдувача нашого бару Сашка Гаєв-
ського, – пiдтвердив слова працiвника власник бару Володимир Стаженець. – 
Але тодi на виклик так нiхто i не приїхав. Я розумiю, що 16-го мiлiцiонери 
були не на роботi, вiдпочивали... Але чому їх називають не iнакше як «мусо-
ра», коли весь їхнiй стiл та пiдлога були в блювотi – на очах людей без мiри 
доганялись пивом. Та пилюка на дорозi вдесятеро чистiша, нiж душа таких 
негідників. А потiм пiсля побиття вдвоє нижчого за себе адмiнiстратора ха-
пали мене «за грудки», провокували, кричали: «Ну, шо, крутий, удар нас – 
зразу на тюрму загримиш!» Та будь моя воля – цих трьох «в погонах» за се-
кунду поклав би, бо я майстер спорту з боксу, чемпiон України. 

Це ще щастя, що ми заборонили мiлiцiї заходити сюди в «2000» iз збро-
єю, а то б когось пристрелили. Вранцi ця трiйця вже не тикала, пробували 
вибачатись, 600 «баксiв» для Вадима пропонували. Керiвництво мiсцевої мiлiцiї 
шукає з нами зустрiчi, хочуть зам’яти iнцидент, бо новий начальник облмiлiцiї 
Литвин такого їм не подарує. 

А ще в Немировi кажуть, що учасникiв весняних «мiлiцейських» пограбу-
вань магазину мобiльникiв «Елефант», банку «Аваль» та Фонду страхування 
досi шукають. Один пiдозрюваний буцiмто втiк аж до Казахстану, iншого ба-
чили... у Вiнницi, де його «кришують» впливовi родичi, третiй потрапив на 
«джипi» в ДТП, в якому є жертви i загиблий. 

Про причини такої вседозволеностi по-немирiвськи люди на сусiдньому 
базарi рiзне кажуть. Але винна не мiсцева знаменита горiлка, а тi, хто п’є її 
без мiри. Та той, хто, маючи десяток тутешнiх магазинiв та кафе, записаних 
на родичiв, покриває «беспредєл» та особисто залагоджує конфлiкти. 

(«33 канал» м. Вінниця 24.09.2003) 
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* * * 
Истинность народной мудрости, что от сумы да тюрьмы не зарекаются, 

недавно испытал на себе депутат Винницкого горсовета Сергей Кармалита, 
который попал в СИЗО во время недавней «зачистки» города. Об эпопее с 
его задержанием, конвоированием в суд с мешком на голове уже говорилось 
в прессе и даже в парламенте. Без комментариев оставалось только заявление 
С. Кармалиты в суде, что его якобы избивали в изоляторах ради получения 
неких показаний. Сегодня восполняем этот пробел. 

«Ты находишься в Сицилии», – объяснили депутату сотрудники СИЗО 
– 28 мая меня доставили в управление Винницкого областного УБОПа, – 

рассказал Сергей Кармалита. – Там заместитель начальника областного след-
ственного управления УМВД майор В.В. Саушкин сказал, что меня подозре-
вают в поджогах маршрутных такси 1998 года. Конечно же я задал вопрос: на 
каких основаниях, какое я могу иметь к этому отношение? К тому же прошло 
уже 5 лет, и если меня подозревают, то чем все это время занимались право-
охранительные органы? 

Тем не менее, меня задержали и вечером доставили в ИВС на Пирогова, 
4. Удивило, что меня посадили в камеру к неоднократно судимым, хотя я не 
судим и являюсь депутатом городского совета. На следующий день меня пе-
ревели в другую камеру, где находился опять же неоднократно судимый гра-
жданин России. Я думаю, это было началом психологического давления на 
меня по той программе, которую они себе разработали. Пробыл я там часа 2-
3, потом вбегают: «Кармалита, собирайтесь с вещами!» А что собираться, ес-
ли я объявил голодовку с первого дня, и у меня была только минеральная во-
да и пару пачек сигарет. Посадили меня в автозак и повезли в неизвестном 
направлении. Зачем, куда – не знаю. Конечно, переживал. Мне некоторые ра-
ботники правоохранительных органов уже объяснили: «Серега, ты попал, у 
нас развязаны руки со стороны Киева, и мы можем с тобой проводить любые 
эксперименты». 

Привезли какой-то ИВС, как я позже понял. Когда я туда зашел, первым 
делом задал вопрос: где я нахожусь? Не говорят. Тогда я представился, что я – 
депутат Винницкого городского совета Кармалита Сергей Владимирович, объя-
вил голодовку в связи с тем, что меня незаконно задержали, и еще раз потре-
бовал, чтобы мне сказали, где я нахожусь. Потребовал, чтобы мне дали распи-
саться в журнале о том, что я прибыл в ИВС. Мне опять же было отказано. Ска-
зали – «Тебя прикомандировали ребята из УБОПа, вот все лишние вопросы 
им и задавай». 

Проходят сутки, вторые. На третьи я отдал работникам ИВС жалобу 
прокурору Винницкой области. И снова спросил, где нахожусь. Они ответили: 
ты находишься на Сицилии. Ну, я так и написал прокурору, что в данный 
момент нахожусь на Сицилии под охраной нашей милиции... 

На третьи сутки, наконец, приехали следователь и мой адвокат. Он го-
ворит: «Сергей, мы не могли тебя никак найти, нам не говорили, где ты нахо-
дишься». Но еще больше меня удивило другое. На очную ставку ко мне при-
вели не маршрутчиков, у которых были поджоги автобусов в 1998 г., а некое-
го Киселева, который не имеет никакого отношения к маршруткам. Он имеет 
отношение к драке, по которой меня ложно обвинили еще в 2001 г. Я думаю, 
что винничане помнят те события, которые разворачивались во время пред-
выборной кампании. Тогда меня ложно обвинили в том, что я якобы прини-
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мал в этой драке участие, хотя около 20 свидетелей видело, что меня в это 
время в зале даже не было. Т.е. мне задержание объяснили тем, что я подо-
зреваюсь по делу маршруток, а раскручивать меня начали почему-то по Ки-
селеву. 

Потом, кстати, пришел действительно один из маршрутчиков. Но он 
сказал, что меня не знает и никаких претензий ко мне не имеет. И что в 
1998 г., за 9 дней до поджога его автобуса, к нему подошел известный в кри-
минальных структурах города человек и сказал: «Если ты (он назвал фами-
лию, но я не хочу называть ее, потому что это материалы следствия) не бу-
дешь мне каждый месяц платить 50 грн., тогда это было по курсу 25 долла-
ров, – будут проблемы. Через 9 дней у него сгорел автобус. То же самое было 
и со вторым автобусом, так что его владельца ко мне даже не привели, пото-
му что, насколько я понял, он сказал бы то же самое. 

Затем должна была состояться еще одна очная ставка, но вдруг открыва-
ется дверь камеры и работник ИВС с каким-то испуганным лицом говорит 
мне: «Кармалита, подойди сюда!» Я подошел. «Надень куртку». Я говорю: 
больше ничего? Ничего. Тут же меня вытащили из камеры, ударом колена в 
живот нагнули, руки забили в наручники, а на голову одели какой-то мешок. 
И в полусогнутом состоянии повели в машину. Насколько я знаю, это была 
машина одного из замов начальника УВД области. Видимо, я был настолько 
важной фигурой, что меня нужно было везти в машине полковника и под ли-
чным конвоем еще одного полковника, начальника «Беркута». 

Везли меня в мешке долго, так что успокаивал я себя одним – живем все 
же в правовом государстве. Раз так, думаю, не могут же меня просто завезти 
в лес и пристрелить. Когда машина остановилась, меня опять же, нагнув 
практически до асфальта, куда-то потащили. Слышу, кто-то спросил: ну что, 
снимать с него мешок? Еще кто-то говорит: «Ну, мне же нужно посмотреть, 
он ли это». Оказывается, это был судья. 

Я от этого мешка вообще был в шоке. Как можно такое делать? Я же не 
убийца! И полковнику, который на сессии горсовета сказал, что мешок мне 
одели якобы по моей же просьбе, должно быть стыдно. Неужели я похож на 
сумасшедшего? Я вообще не знал, что существует такая процедура, честно 
говоря. 

А еще и наручники. Я уже попросил: уважаемые, отпустите хоть чуть-
чуть, а то я уже не чувствую правой руки и левая начала неметь. Все же зна-
ют, что случилось с уважаемым бизнесменом Мельником, которому так же 
пережали руки. Но – нет и все. 

«В Киев тебя привезут калекой», – пообещал начальник УБОПа 
...После суда, который продлил задержание до 10 дней, меня завезли в 

какой-то другой ИВС. Опять же не говоря, где я нахожусь. 
Вот тут-то и начались мои настоящие мучения. Спустя час-другой отк-

рывается дверь, – выходи на допрос. Говорю: «Какой допрос, я только что из 
суда, покажите моего адвоката!» «Не будет тебе никакого адвоката» – гово-
рят и вытаскивают меня в следственный кабинет. 

Тут в кабинет буквально врывается начальник винницкого УБОПа Дер-
новой со своим заместителем, и с криками, что я подонок и негодяй, сходу 
бьет меня в голову. И давай меня бить, приговаривая, что я убийца и во всем 
признаюсь, что они меня кончат. Я им – что ж вы делаете, я же депутат. Они 
в ответ заулыбались и сказали, что я, мол, откажусь от своего депутатства... 
При этом они обзывали меня такими грязными словами... 
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Я тогда подумал про себя: вы не бандиты в погонах, вы оборотни в по-
гонах, которые позорят правоохранительные органы. 

Увидев, что допрос «с пристрастием» не получается, Дерновой зашел с 
другого конца. Мол, за тобой уже выехала спецгруппа, чтобы этой ночью до-
ставить в Киев. Но, получена команда по дороге тебя убивать, так что здо-
ровье тебе уже не понадобится, доставят тебя в Киев калекой. Я спросил Де-
рнового: какой смысл меня доставлять в Киев, если киевляне сейчас в Вин-
нице? В ответ снова получил удар в голову. Мол, сильно умный, а это не 
твое собачье дело. 

Может, они хотели, чтобы я нервничал, не спал, ожидая, когда меня за-
берут ночью убивать. Не знаю. Но в камере я сразу попросил других заде-
ржанных быть свидетелями если что и написал как бы предсмертную записку 
депутатам горсовета. Мол, если со мной что-то случится, то в моей смерти 
прошу винить Дернового и Корнеева. Эту записку я лично вручил майору, 
который был дежурным по ИВС, как я позже узнал, Калиновского района. 

Ночью 1 июня действительно поступила команда: «Кармалита, на вы-
ход». На что я сказал: «Я никуда ночью не пойду. Хотите меня убивать, уби-
вайте здесь, в присутствии свидетелей». На том и кончилось, хотя той ночью 
мне так и не дали уснуть. На следующий день опять приехали Дерновой с 
Корнеевым и говорят: «Вчера у Киева не получилось тебя забрать, – заберут 
сегодня». Я спрашиваю: а что с моими заявлениями, которые я передавал де-
журному? Они говорят: «Это мы должны передавать заявления. Но не жало-
бы, которые ты пишешь на нас?»... 

Еще через несколько дней меня перевезли в Гайсинский ИВС. Об этом я 
узнал потому, что там мне впервые дали расписаться в журнале прибытия. 
Там же началось самое интересное. 

– Сразу же после так называемого «обезьянника» меня забросили в так 
называемую «пресс-хату» к уголовникам. Вернее, уголовники тоже бывают 
разные. И, как говорят, по понятиям, и такие, которые сотрудничают с мили-
цией, чтобы им что-то скостили. Вот такие и сидят в камерах, называемых 
«пресс-хатами», чтобы избивать и опускать тех, кого им подсадят. Со мной у 
них вышла промашка, потому что я, слава Богу, умею за себя постоять. 

Шум драки все слышали, но никто не вмешался. Между тем у меня шли 
уже восьмые сутки голодания. После постоянных избиений работниками 
УБОПа мое состояние было плохое и я прекрасно понимал, что эти молодчики 
ночью, когда я усну, могут что-то сделать. Поэтому я попросил, чтобы ме-
ня перевели в другую либо в отдельную камеру. Но так как работники ИВС бы-
ли подговорены, я видел только их недовольные лица тем, что отбился. 

Вывели меня из камеры только в следственный кабинет. Туда ворвался 
человек, физиономия которого напомнила мне мультик о щелкунчике. И со 
старта начал меня бить, приговаривая: «Ты мразь, сволочь, скотина. Тебя сю-
да привезли, чтоб я тебя здесь кончил. Мне дали команду. Я начальник бан-
дитского отдела Гайсинского района». Я переспрашиваю: «Какого отдела? 
Бандитского?» 

А он говорит: «Чтоб ты знал, мразь, самые крутые бандиты – это банди-
ты в погонах. А я здесь начальник над всеми бандитами, я самый главный 
бандит в Гайсине. И тебя привезли сюда из Винницы только для того, чтобы 
убить». Я еще переспросил: «Убить депутата?». А он: «Ты г..., а не депутат, и 
тебя сюда привезли конкретно мне на разрыв, позвонили и дали команду тебя 
здесь кончить и опустить. Тебя еще не трахали здесь? Так я обещаю, что тра-
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хнут. А потом тебя замучит совесть, и сокамерники подтвердят, что ты пове-
сился по собственному желанию. Так что выбирай»... 

И тут я действительно сильно испугался, когда он описал мою жену, и 
какой дорогой она обычно ходит домой с ребенком. И сказал, что, мол, наши 
люди затянут ее в кусты и все такое. Я потребовал лист бумаги, чтобы напи-
сать еще одну жалобу прокурору области и опять получил в голову... 

Затем появились мои «ангелы-хранители» – Дерновой и Корнеев. И опять 
мурыжили меня до 6 часов утра: сознавайся на явку с повинной и все такое. 
Я уже был никакой и им, видать, надоело. Отвели меня уже в одиночную ка-
меру, где уже не дергали на допросы, а только все время не давали спать. Бу-
квально каждый час открывалось окошко в двери и спрашивали: «У вас все в 
порядке?» 

Мне пришлось прекратить голодовку из-за общего ослабления организ-
ма и руки, поврежденной во время драки в «пресс-хате». Она стала гнить и 
опухать, но бинт мне дали только один раз. Причем, не начальство, а кто-то 
рядовой со смены пожалел меня. Поэтому я вытягивал гной хлебом, который 
жевал и накладывал на рану. Только перед очередным судом меня завезли в 
местную больницу, где полили руку фурациллином и перебинтовали. 

Через несколько дней на меня опять попытался надавить этот «бандит в 
погонах» – начальник Гайсинского УБОПа Чабанюк. Я ему сразу же заявил: 
«Давайте адвоката, мне с вами говорить не о чем». Удивительно другое – он 
уже не пытался меня бить, а развернулся и ушел. 

В пятницу, когда заканчивались 10 суток, «Беркут» повез меня на суд в 
Винницу, но сначала завез почему-то в УБОП. Завели к Дерновому. Он гово-
рит: «Ну что, у тебя есть сказать мне новенького?» – «Нет, – говорю, – я все 
уже сказал. Разве что дайте мне увидеться с адвокатом, которого я не видел 
уже семь суток, и может быть, я приму какое-то решение». 

– «Ты даром не нужен твоему адвокату, – говорит Дерновой, – он сейчас 
на рыбалке. Тебя уже все кинули и забыли». 

Заводят меня потом в другой кабинет, а там сидят Дерновой с замом и 
мой отец в наручниках (после всего он лежит сейчас в психиатрической бо-
льнице им. Ющенко). Как я понял, отцу пытались внушить, чтобы он повли-
ял на меня... 

Увезли меня в суд, который продлил задержание еще на два месяца, по-
том обратно в Гайсин. Оттуда перевезли в винницкое СИЗО на Островского, 
2, где сказали, что в областном суде будет рассматриваться апелляция моего 
адвоката и чтобы в 10 часов утра я был готов. 

Однако вывели меня только в начале 12-го и завезли автозаком, к моему 
удивлению, опять в УБОП. Там закрыли в «обезьянник» и держали несколько 
часов. 

Т.е. фактически украли меня. Дежурная часть находилась от меня прак-
тически через дверь и я слышал, как звонил начальник Винницкой тюрьмы, 
спрашивая, куда девался Кармалита. Он требовал, чтобы его связали с Дер-
новым, но того, сказали, якобы нет... 

И вот меня ведут наверх. Подходит мужчина и говорит: «Я старший сле-
дователь Винницкой области по особо важным делам. Мы вас задерживаем». 
Говорю ему: «Как вы можете меня задерживать, если я уже арестован?» – «Я 
вам ничего не могу объяснять, но мы вас задерживаем». Я и спрашиваю: «По 
какому же поводу?» – «Вы подозреваетесь в том, что принимали участие в 
избиении такого-то молодого человека и отняли у него мобильный телефон 
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«Короче, бред какой-то. И тут вбегает мой адвокат Мосин: «Сергей, тебя то-
лько что освободили из зала суда». – «Николай Иванович, – говорю, – меня 
не освободили, а украли, даже в суд не привезли...». 

Дальше я был в Тывровском ИВС, где уже начали принимать какие-то 
передачи, и я наконец-то почувствовал человеческое отношение...» 

Вот так проистекала и закончилась эпопея с задержанием депутата гор-
совета. Прежде всего она поучительна не только нарушениями его конститу-
ционных прав, но и тревогой. Если ТАКОЕ допускалось в отношении депу-
тата, то на что могли рассчитывать почти 130 человек, тоже задержанных во 
время «зачистки», и почти 4000, допрошенных в качестве подозреваемых? 
Что приходится ожидать другим рядовым гражданам, вдруг оказавшимся в 
поле зрения правоохранителей? 

(http://www.ria.ua/view.php?id=6558) 

* * * 
Прошлогоднее 11 сентября, 6 и 20 мая этого года стали черными датами 

в истории Винницы. Взрывы в маршрутках унесли жизни двух горожан, еще 
19 человек получили серьезные ожоги, от которых не оправились до сих пор. 
Подрыватель, требовавший за прекращение терактов миллион долларов США, 
до сих пор не обнаружен. И это продолжает множить очередные трагедии. 

Отсутствие результата беспрецедентных спецмероприятий, проводимых 
правоохранительными органами, привело к тому, что под горячую руку по-
падают все новые и новые люди. Уголовное дело по терактам в микроавтобу-
сах уже распухло до десятков томов, опрошены тысячи горожан, задержано 
около полутораста лиц, похожих на фоторобот преступника, и все зря. Перед 
правоохранительными органами на самом высоком уровне поставлена зада-
ча. И они стараются ее выполнить. Как могут. 

В одном из последних номеров «ЗН» («Зачистка по-винницки. Ловят те-
ррористов, закрывают... депутатов») депутат Винницкого горсовета Андрей 
Рева уже заявлял: «Сегодня ищут не столько виновных в терактах, сколько 
тех, кого можно было бы назначить виновными. Переключить на них общес-
твенное негодование». И, похоже, был недалек от истины. 

«Террористом» уже пытались признать похожего на фоторобот престу-
пника бомжа, неизвестного утопленника, нескольких любителей пиротехни-
ки и психбольного. Это помимо «Лени из Винницы», который перепугал Ки-
ев своим голым торсом и «поясом шахида», «захватив» столичный Главпоч-
тамт. 

Причем один мастер самодельных петард даже сознался в содеянном. 
Спасло пиротехника только явное несходство с фотороботом и то, что его не 
опознали потерпевшие. Почему он взял на себя чужую вину – догадаться не-
сложно. 

О том, как происходит процесс дознания, рассказал депутат Винницкого 
горсовета Сергей Кармалита, который был задержан во время первой волны 
зачистки города. Об эпопее с его конвоированием в суд с мешком на голове 
говорилось даже в парламенте. Без комментариев оставалось только заявле-
ние депутата в суде о том, что ради получения неких показаний его якобы 
избивали в изоляторах. Но сразу же после освобождения из-под стражи он 
восполнил этот пробел. 

http://www.ria.ua/view.php?id=6558)


 75 

Отсюда теперь вопрос. Если такое допускалось в отношении депутата, 
то на что могли рассчитывать почти 130 человек, тоже задержанных во время 
«зачистки», почти 4000 допрошенных в качестве подозреваемых? 

Вина 44-летнего водителя маршрутки Николая Дзюбенко в том, что он, 
по версии следствия, написал письмо в местную газету «RІА»: «Случайно, по 
пьяни, услышал, что в июне будет испытано чего-то похлеще, чем в маршру-
тках. Объектом выбрали либо вагон-кафе в Вороновице вдоль дороги, а мо-
жет, в Калиновке – тоже вагон...» 

Бывшего руководителя ассоциации частных перевозчиков «Маршрут» 
заставили писать под диктовку... все предыдущие «письма террористов» с 
угрозами и требованиями выкупа. Для чего – догадаться несложно. Пока что 
Дзюбенко предъявлено обвинение по ч.2 ст. 259 Уголовного кодекса Укра-
ины – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. По ко-
торой, кстати, в Виннице до сих пор не арестовывали и не отдавали под суд 
еще никого из тех, кто действительно сообщал о «минировании» различных 
объектов в городе – школ, институтов, универмага. А тут – вдруг... 

В понедельник 11 августа почти все маршруточники города пикетирова-
ли областной апелляционный суд, где рассматривался вопрос дальнейшего 
задержания Дзюбенко. Водители требовали освобождения своего коллеги и 
отставки начальника городской милиции Владимира Лысого. Тем не менее 
их акция протеста ни к чему не привела. Слушание уже в третий раз было от-
ложено... 

Накануне ассоциация «Маршрут» и Винницкое отделение Всеукраинс-
кого комитета защиты прав человека провели пресс-конференцию, где расце-
нили действия правоохранительных органов в данном случае как противоп-
равные. 

В частности, председатель отделения Владимир Бондарчук сообщил, что 
к задержанному не пускали адвоката, не сообщали о месте его нахождения, 
затягивали срок содержания под стражей без решения суда. 

– Никто не оспаривает права правоохранителей при наличии подозрения 
задерживать кого-либо, отрабатывать любые версии, в особенности, когда это 
касается таких резонансных преступлений, – отметил Владимир Никитич в 
беседе с корреспондентом «ЗН». – Но надо же действовать правовыми мето-
дами с соблюдением законодательства, а не игнорировать права и свободы 
человека. 

– Дзюбенко был задержан 12 июля, но путем перевода из одного отде-
ления в другое это было искусственно скрыто до 16 июля, когда следствие 
вынесло на суд вопрос продолжения задержания с 3 до 10 суток. А куда же 
делись предыдущие четверо суток? 

Также у Дзюбенко брали свидетельства как у подозреваемого в отсутст-
вие адвоката. Одну из ночей его держали прикованным наручниками, кото-
рые не позволяли ему ни лечь, ни сесть. Для меня ситуация абсолютно ясна: 
правоохранителям надо продемонстировать свою работу. Потому что иначе 
останутся без должности. 

Адвокат Николая Дзюбенко Оксана Курнаева рассказала, что обратилась 
с адвокатским запросом к начальнику Винницкого горотдела УМВД Влади-
миру Лысому с просьбой объяснить основания задержания ее подзащитного. 
Однако встретиться с начальником горотдела милиции ей так и не удалось. 

– Господин Лысый со мной и по телефону не желает разговаривать. Ко-
гда я прихожу на пост в горотдел, дежурный сразу извещает, что начальника 
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нет. Для меня заказан даже приёмный день – понедельник. Мне пришлось 
обратиться в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела по 
факту нарушения права на защиту. 

Также я ставлю вопрос о незаконном предъявлении обвинения. Состава 
преступления нет ни у моего подзащитного, ни у настоящего автора письма в 
редакцию газеты «RIA». Личность, писавшая это письмо, не указывает, что 
где-то что-то должно состояться, она написала, что где-то что-то слышала. 
Где здесь состав преступления? Тем более, когда случилась эта беда, Дзюбе-
нко вызывали в СБУ почти каждый день, где он давал образцы почерков: и 
правой, и левой рукой, и печатным шрифтом. Т.е. 22 мая он даёт образцы по-
черков, а 12 июля в прессе появляется это письмо. Полнейший абсурд, – 
подытожила Оксана Курнаева. 

Кстати, еще в июне милиция установила вознаграждение в 50 тыс. грн за 
информацию о подрывниках маршруток. Премии этой, понятно, до сих пор 
никто не получил. Без реагирования остались и сообщения множества «доб-
рожелателей», пытавшихся таким образом свести личные счеты со своими 
недругами. Все эти злопыхатели, экстрасенсы и гадалки, завалившие мили-
цию откровенно липовой «достоверной» информацией, остались при своих 
интересах. И только маршруточнику вменена почему-то ст. 259 (2) Уголов-
ного кодекса (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности гра-
ждан), предусматривающая от двух до пяти лет лишения свободы. 

Впрочем, Дзюбенко наверняка освободят уже в ближайшие дни. Во-пер-
вых, всем ясно, что не тянет он на «террориста». Во-вторых, это понятно, по-
хоже, и самим органам. Зря что ли в городе вдруг начали исчезать почтовые 
ящики? Говорят, это вроде бы для уменьшения точек отслеживания каждого 
отправителя письма: кто такой, кому и что написал. И в-третьих, возник оче-
редной кандидат на роль «террориста». На прошлой неделе при попытке ограб-
ления кассы одного торгового дома спецназ блокировал налетчика, который 
предпочел неизбежной тюрьме самоубийство, взорвавшись на гранате. 

Погибшего проверяют на причастность к терактам, у членов его семьи 
взяли образцы почерков. Тот факт, что он был капитаном милиции, с красным 
дипломом закончил Национальную академию МВД, уже ничего не меняет. 
Все равно хуже некуда. 

Милиции сейчас крайне необходим результат. И, похоже, любой ценой. 
И потому, что это дело взято под контроль Леонидом Кучмой, и потому, что 
министр внутренних дел Юрий Смирнов дал генералу Валерию Бевзу после-
дний срок до сентября. В противном случае прощаться с должностями при-
дется едва ли не всем первым лицам правоохранительных органов Виннит-
чины. 

(«Зеркало недели», №32, 23-29 августа 2003 г.) 

* * * 
Напевно, цю новину можна вважати свого роду перемогою. Постановою 

прокуратури м. Вiнницi вiд 30 жовтня Миколу Дзюбенка, якому iнкримiнували 
ст. 259 Кримiнального кодексу «Завiдомо неправдиве повiдомлення про загрозу 
безпецi громадян, знищення чи пошкодження об’єктiв власностi», зняли об-
винувачення, а також скасована мiра запобiжного заходу – пiдписка про не-
виїзд. Нагадаємо, що 12 липня колишнього голову асоцiацiї перевiзникiв «Мар-
шрут» затримали за пiдозрою у написаннi листа «бомбера». Вiнницькі експер-
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ти кримiналiстичного дослiдження доводили його пряму причетнiсть у напи-
саннi листа. До 15 серпня Микола Дзюбенко перебував пiд арештом. Але пiсля 
того, як його звiльнили з-пiд варти, його правозахисники все одно намагались 
довести його непричетнiсть. Адже 20 серпня надiйшов висновок Київського 
науково-дослiдного iнституту судових експертиз Мiнiстерства юстицiї України: 
«Що стосується виявлення збiжних ознак, то вони при наявностi розбiжностей 
недостатнi навiть для ймовiрного позитивного висновку про тотожнiсть вико-
навця дослiджених об’єктiв». Адвокат Миколи Дзюбенка – Валерiй Палiй – 
звернувся в обласну прокуратуру щодо порушень 8 кримiнальних справ, зок-
рема, за зловживання владою, перевищення влади, порушення права на за-
хист, незаконне затримання i т.д. 

(«33-й канал», Вінниця № 46 вiд 12 листопада 2003 р. 

* * * 
Порушень у діях слідчих та «оперативників» – немає. Таку відповідь 

отримали на своє звернення до Генеральної прокуратури депутати Вінниць-
кої міської ради. Свого часу вони просили представників прокуратури дати 
оцінку діям слідчих УМВС та СБУ Вінниччини, адже вважали, що під час роз-
слідування справи про «вибухи у «маршрутках», правоохоронці перевищують 
свої службові обов’язки. А до підозрюваних або затриманих вживаються захо-
ди, які є прямим порушенням прав і свобод людини. Також правоохоронці по-
відомили, що у більшості затриманих по цій справі було вилучено або вибухові 
пристрої, або наркотики. 

(«33-й канал», Вінниця № 46 вiд 12 листопада 2003 р. 

* * * 
Около месяца назад на канале «1+1» была показана очередная программа 

«Без табу». Речь в ней шла о трагическом случае в Бершадском районе Вин-
ницкой области: 21 июля 41-летний Василий Маркович, житель села Устя, по-
кончил жизнь самоубийством, открыв газовый баллон и взорвав себя вместе 
с домом. Сожительница и родственник покойного утверждают, что причиной 
суицида стали страшные побои, нанесенные Василию Марковичу сотрудни-
ками милиции и безосновательные обвинения в краже денег у односельчанина. 
Взрыв баллона разнес весь дом, и Ольга Гончарук, гражданская жена Маркови-
ча, вместе с маленьким ребенком переселилась в сарай к скотине. Женщина 
жалуется, что сельское руководство осталось равнодушным к ее горю и не 
предоставило ей квартиру. Но уже после показа возмутилась и сельская об-
щественность, и милиция района – практически все, исключая героев упомя-
нутой программы, считали, что факты изложены предвзято и вообще не соо-
тветствуют действительности. К тому же некоторые жители села, высказав-
шиеся для программы, заявляют, что их речь была неправильно смонтирована 
и получила в передаче совсем другой смысл. 

После программы мысль о суициде появилась уже у участкового. 
– Меня опозорили на всю страну, за что и почему – мне непонятно, – ра-

ссказывает участковый капитан милиции Владимир Швец, голос его дрожит 
и срывается. – Не бил я его, не бил. Надеялись конфликт уладить без суда, по-
сельски, по-семейному. В середине лета ко мне обратился Иван Люлька, 77-
летний пенсионер. Пожаловался, что в апреле у него из дома пропало 500 
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гривен. По его словам, дело обстояло так: к нему зашел Иван Маркович и по-
просил помочь продать столярный станок. Дед обещал у людей поспраши-
вать. Вместе с Марковичем они вышли из хаты. Потом из летней кухни в дом 
возвращается жена Люльки, а там – Маркович. 

– Вася, что ты здесь делаешь? 
– Деда ищу. 
– Вы же с ним только что говорили. 
Через день старики обнаружили, что деньги пропали. Иван Григорьевич 

пошел к Марковичу, и тот ему вроде пообещал деньги вернуть. 500 гривен так 
никто и не вернул. Дед – ко мне. Я ему говорю: «Пиши заявление». Он отказал-
ся. Не хочу, мол, сколько живу, никогда с судами дела не имел. «Ты, Володя, 
просто поговори с ним». Пошел уже я к Марковичу. 

– Чего ты к нему пришел? – встретила меня Ольга. – Чего ты от него хо-
чешь? Он в доме пьяный лежит. Ты за деньгами деда? Так мы с ним уже рас-
считались. 

А через некоторое время опять подходит ко мне Иван Люлька: «Володя, 
я ж тебя просил...» Оказывается, ни денег ему никто не отдал, ни от Марковича 
к нему никто не приходил. Забрал я в машину Марковича, привез в сельсовет. 
Приехал дед, был еще оперуполномоченный из райотдела Николай Мельник. 
Вчетвером мы и разговаривали. Василий обещал, что продаст кресла и возв-
ратит деньги. На том и закончили. Никто никого не бил, даже не шумели. В 
коридоре люди стояли, они бы слышали... А на третий день после этого я Ольгу 
на улице встретил. Она была в Бершади у помощника прокурора, советовалась. 
Он ей сказал: «Брали деньги – отдавайте, не брали – нет». А о том, что его 
избили, даже речи не было. 

А вечером был взрыв. Слухи о том, что его избили, пошли по селу уже 
недели через 2-3, когда приехала съемочная группа. 

В октябре, за несколько дней до выхода «Без табу», в районной газете 
появилась статья «Взрыв». В ней уже говорилось об избиении. Потом об этом 
узнала вся страна. «Владимир Швец пришел ко мне, – рассказывает уже на-
чальник Бершадского РО милиции полковник милиции Владимир Соляр, – в 
таком подавленном состоянии, что я стал переживать за его жизнь. Он уже 
подумывал о самоубийстве. Это тот человек, который не имел никаких взыс-
каний, который досрочно получал звания за раскрытие преступлений, кото-
рого знают все в трех его подопечных селах. Да он никогда с собой ни дуби-
нки, ни наручников не носит. Принцип у него такой – неудобно ему перед 
народом с ними появляться... 

«Я тебя, бабка, за такие слова из дому выгоню...», – эту угрозу еще и 
сдобрил крепким народным выражением муж сельчанки Марии Мельник, ко-
гда семейство смотрело по телевизору «Без табу». Дело в том, что в програ-
мме Мария Васильевна в сердцах восклицала: «Да я б його своїми руками за-
душила. Він так мого сина побив!» Естественно, все это звучало в контексте 
особой жестокости Владимира Швеца. Вот дедушка и осерчал на супругу за 
поклеп на участкового. Журналисту «RIA» Мария Васильевна высказывала 
свое возмущение: «Такі слова я й справді казала, але чому вони їх до Володі 
приплели? Мого сина на фермі старший охоронник побив, до чого тут Воло-
дя?! В мене до нього ніяких претензій немає. Чому ж це на телебаченні таку 
неправду зробили, не знаю. Недобре це вийшло для села. А тепер мені всі 
кажуть тут: «Що ж ти такого, бабо, наговорила!» Дід мій свариться...» 



 79 

Сельчане один за другим высказывают сомнения по поводу самой воз-
можности рукоприкладства со стороны их участкового, знают его все и, по-
хоже, все уважают. Кроме разве что тех, кого он за нарушения привлекал. 

О покойном Марковиче в Усте тоже плохо не говорят, он был мастером 
отличным, вот только пил здорово. Соседи, правда, слышали не раз, как при 
семейной сваре Василий кричал: «Дом я ей не оставлю!» Но чужая семья – 
потемки. Мог ли Василий Маркович совершить кражу? Люди разводят рука-
ми – вроде такого за ним не водилось, не пойман – не вор. Иван Люлька счи-
тает свои подозрения обоснованными и страшно возмущен, что родственни-
ки покойного Василия обвиняют теперь его, старика, в доведении сельчанина 
до самоубийства. Не верит Иван Григорьевич и в то, что милиция побила его 
обидчика. А вот председатель сельсовета Усти Василий Рымаренко даже не 
сомневается, что такого факта не было. Во-первых, он в это время проводил 
исполком в соседнем кабинете, а, во-вторых, у участкового при его опыте 
есть другие методы добиться признания от виновного, помимо рукоприк-
ладства. «Возможно, причины самоубийства Марковича нужно искать в его 
семейных отношениях», – считает Василий Романович. 

Куда пострадавшей семье податься? 
– В «Без табу» все выглядело так, – продолжает Василий Рымаренко, – 

что Ольга Гончарук теперь живет с ребенком в сарае. Но живет она в своем 
старом доме, где проживала до того, как сошлась с Марковичем. К домику 
пристроено хозяйственное помещение, где содержится скот. Мы предлагали 
Ольге переселиться в квартиру на территории школы. Тогда она отказалась – 
далеко от хозяйства и огорода. Она просила квартиру поликлиники, но меди-
ки не согласились. Так же, как не могу предоставить семье один из пустую-
щих в селе домов – все они принадлежат своим хозяевам. Сестра Ольги (тоже 
в нашем селе) к себе ее не берет... Так что даже не знаю, что делать... А су-
диться с телепрограммой мы хотим. Все наши комментарии в передачу не 
вошли. Мы готовы были и в Киев на запись поехать, но никто не приглашал... 

«Судиться будем!» 
Не скрывает своих намерений начальник Бершадского райотдела мили-

ции Владимир Соляр. 
– Судмедэкспертиза подтвердила, что никаких телесных повреждений, 

кроме ожогов, у Василия Марковича не было, – рассказывает Владимир Ива-
нович. Проверка прокуратуры факт побоев тоже не подтвердила, как и про-
верка из УМВД. Своих невиновных людей я буду защищать, а виноватых я и 
сам гоню. Было и такое... 

Начальник УМВД Винниччины полковник милиции Валерий Литвин 
комментирует ситуацию так: 

– Ольга Герасимюк в своей программе не только участкового опозорила, 
она оклеветала и милицию в целом, и сельскую общину. Я думаю, что иск 
должен подавать, прежде всего, сельсовет. Они выиграют и полученную 
компенсацию смогут потратить на благоустройство села. Я судиться не буду, 
у меня достаточно дел, но Бершадский райотдел я поддержу. Неужели извес-
тный журналист может говорить любые гадости? 

– Не будет ли иск от милиции расценен как своеобразная месть за пред-
ыдущую программу «Без табу» о взрывах в винницких маршрутках? 

– Как раз по маршруткам была очень безобидная передача. Я ожидал 
увидеть ее другой. Я признаю, что есть недоработки со стороны милиции: во-
первых, что мы допустили эти преступления, а во-вторых, что до сих пор не 
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можем их раскрыть. В этом случае и народ, и пресса имеют право нас крити-
ковать. Но когда все надумано, все искажено... Этого мы не позволим (Свет-
лана Вишневская). 

(lana@ria.ua) 

Волинська область 

Після 1-ї години ночі біля районної поліклініки у Маневичах (Волинська 
обл.) пролунало кілька пострілів працівника міліції. Останній з них виявився 
фатальним для мешканця селища Колки, 27-річного Юрія. 

Ось що розповів з приводу цього драматичного випадку начальник Ма-
невицького райвідділу міліції Іван Іващенко: 

«Тієї ночі працівники патрульно-постової служби на одній з вулиць під 
час перевірки затримали водія «Жигулів» з київськими номерними знаками 
без будь-яких документів і доставили у чергову частину міліції. З підозрою 
на алкогольне сп’яніння міліціонери повезли його на медекспертизу у район-
ну лікарню. Біля районної лікарні порушник кинувся втікати. Затриманого 
вдалося наздогнати тільки через кількасот метрів. Він став чинити опір – на-
кинувся на правоохоронця, намагаючись заволодіти його зброєю. Під час су-
тички пролунав постріл, як виявилось, смертельний. Чи були правомірними 
дії міліціонера, має відповісти слідство». 

(«Вісник & K°«, м. Луцьк, №3, 16 січня 2003 р.) 

* * * 
Маневицька районна прокуратура (Волинська обл.) завершила слідство 

у справі за фактом перевищення службових повноважень працівником міліції 
Сергієм В. 6 січня 2003 року він застосував зброю під час переслідування 
жителя селища Копки, в результаті чого останній загинув. Йому пред’явлено 
обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст. 365 ч.3 та ст. 119 ч.1 
КК України перевищення влади або службових повноважень і вбивство через 
необережність. 

(«Вісник» & К°, м. Луцьк, №11, 13 березня 2003 р.) 

* * * 
У ніч з 5 на 6 квітня луцькі правоохоронці обстріляли автомобіль «Ни-

ва» волинської організації Української народної партії і побили всіх його па-
сажирів. Про це повідомила «УМ» прес-служба УНП, посилаючись на голову 
Волинської обласної парторганізації Бориса Загреву. «Зупинивши «Ниву», 
міліціонери витягли з машини водія та пасажирів, поклали їх на асфальт і по-
чали бити. Від завданих травм водій втратив свідомість і його відправили в 
лікарню. Двох пасажирів – молодих людей віком 18-19 років, які не чинили 
опору, – били троє працівників міліції. Згодом під’їхав другий автомобіль із 
працівниками ДАІ, які теж узяли участь у побитті, а опісля прибув третій ав-
томобіль, і правоохоронці продовжили розправу», – повідомив пан Загрева. 
Він додав, що після конфлікту водія госпіталізували, так само як і одного із 
хлопців, бо в нього в сечі виявили кров. Зараз постраждалого готують до 
операції. За попередніми даними, по машині випустили 11 куль. «Ми прово-

mailto:(lana@ria.ua)
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димо багато конференцій, виїжджаємо в райони. Не виключено, що за авто-
мобілем велося спостереження, і цей інцидент є спробою налякати партійців, 
зупинивши партійну роботу», – відзначив представник партії Костенка. За 
інформацією «Нашої України», правоохоронці наполягають, що автомобіль 
не зупинився на вимогу працівників ДАІ, однак є всі підстави підозрювати, 
що таке пояснення вигадали, щоб виправдати розправу. 

Заступник голови Волинської організації УНП Микола Пасаман повід-
омив, що 5 квітня луцькі оперативники за фактом побиття почали розсліду-
вання, а 7 квітня народні депутати Борис Загреба, Василь Червоній та Сергій 
Олексіюк зустрічалися з прокурором області Олексієм Баганцем, який пооб-
іцяв провести об’єктивне розслідування. 

Водночас начальник УМВС у Волинській області Олександр Справедли-
вий відмовився переговорити з нардепами на їх прохання. Борис Загрева не 
виключає, що існує зв’язок між побиттям і тим, що «машина постійно у вихі-
дні їздить до районів на збори та конференції». «Суто випадково цього разу 
вона була без членів обласного проводу УНП та помічників-консультантів. 
Не виключаю, що хтось думав, що в машині є представники керівництва во-
линської організації УНП», – зазначає він. 

(«Україна молода», №64, 8 квітня 2003 р.) 

* * * 
Прокурор Волинської області Олексій Баганець уже сьогодні не вважає 

інцидент провокацією проти народного депутата Бориса Загреви, голови обл-
УНП: «Дослідча перевірка не підтвердила факт політичної провокації». 

Після події «рахунок» між представниками УНП і МВС виявився рівним – 
двоє міліціонерів потрапили до лікарні слідом за партійцями. Водночас пан 
Загрева скаржиться на тиск з боку правоохоронців. «У лікарняну палату, де 
перебуває потерпілий водій машини, яку розстріляли працівники ДАІ, була 
спроба покласти співробітника Державтоінспекції. На мою думку, це робить-
ся з метою залякати потерпілих», – припускає нардеп. Водночас депутат по-
боюється, що працівники міліції використовуватимуть усі методи, аби «зам’я-
ти» проблему, яку вони ж створили. Від прокурора області він очікує закон-
них дій, які «могли б привести до об’єктивного розслідування». 

(«Україна молода», №66, 10 квітня 2003 р.) 

Дніпропетровська область 

Миколу Шимона (м. Дніпропетровськ) затримали 6 квітня 2002 року, 
через кілька тижнів після виборів до Верховної Ради України, на яких він ба-
лотувався, та не виграв. 

Ще недавно, під час передвиборчих баталій, обличчя Миколи Івановича 
буквально не сходило з телеекранів. Та й послужний список у нього вартий 
поваги. І раптом відразу 7 (!) порушених стосовно Шимона карних справ, до 
яких згодом додасться ще дві (звинувачення пред’являть за чотирма). Чого 
тільки у цих матеріалах немає... Постановою від 24 жовтня 2002 року місце-
вий суд Жовтневого району м. Дніпропетровська направляє карну справу на 
додаткове розслідування, залишивши без змін запобіжний засіб стосовно 
Шимона – утримання під вартою. У відкритому листі до гаранта Конституції 
Микола Іванович повідомляє й таке: «...обмотавши зап’ястя обох рук ганчір-
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кою, наділи наручники. Після чого одягнули на голову протигаз, у «хобот» 
якого вклали підпалену цигарку, від чого я за лічені секунди втратив свідо-
мість. До тями мене приводили, обливаючи водою, після чого завдавали гу-
мовими кийками ударів по голові і п’ятах ніг, вимагаючи при цьому визнання 
провини. Тривало це кілька годин...». 

«Коли я з’явився до слідчого ізолятора, аби поспілкуватися зі своїм під-
захисним, три чоловіки його буквально винесли з камери, тримаючи за ноги, – 
пригадує адвокат Микола Бондар. – Глянув на потилицю Миколи Івановича – 
закривавлена рана, підняв одяг – увесь побитий. Після того я у свого підзахи-
сного через день бував і бачив, як він навіть присісти не міг. Його виносили 
до мене. Звісно, Микола Іванович почав вимагати проведення незалежної екс-
пертизи. Однак її не можемо домогтися донині...» 

Сам Шимон у вищезгаданому відкритому листі до Президента України 
заявляє: «...Це була продумана тактика і розрахунок Шевченка Є.В. (началь-
ник Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України у 
Дніпропетровській області), яка полягала у втягуванні в хід слідства міліцей-
ських, судових чинів та інстанцій і якомога тривалішій ізоляції мене від сус-
пільства». Для таких передбачень Микола Іванович має підстави. Адже за 
ним стоїть ціла низка структур – ВАТ «Будівельно-монтажний трест «Дніп-
роважбуд» та «П’ятихатський цегельний завод», трести «ЖПТ №1» і «ЖПТ 
№2», три агропідприємства... А якщо раптом станеться диво, і факти знущання 
та тортур стосовно Шимона підтвердяться офіційно? Навряд чи варто на цю 
тему розмірковувати навіть теоретично, бо у Дніпропетровську крук круку 
очей не виклює за будь-яких обставин. Наступне таку переконаність підтвер-
джує мимоволі. 

Били, приміром, відразу дев’ятьох потерпілих з Індустріального району 
Дніпропетровська. Щоправда, від них ніяких свідчень не вимагали. Ситуація 
тут була значно банальнішою. Двоє молодих чоловіків намагалися поставити 
свою «дев’ятку» на автостоянці гаражно-будівельного кооперативу «Енерге-
тик» на зайняте місце. Охоронці зробили їм зауваження. Зухвальці сіли до 
своєї «дев’ятки» і поїхали зі словами: «А ви чо? Не розумієте, на кого «наїха-
ти» хочете?». Згодом ті двоє повернулися з автоматом у руках і нарядом пат-
рульно-постової служби. Голова кооперативу Віталій Зубарєв тільки й пам’ятає, 
як один з них (згодом виявиться, що це був сам начальник слідчого відділу 
Індустріального райвідділу внутрішніх справ капітан міліції Юрій Федотов) 
налетів на нього з автоматом і з усього розмаху вдарив по голові. Били усіх 
ногами та гумовими кийками. За свідченнями очевидців, підлога в кафе, де 
співробітники міліції розправлялися з людьми, була всуціль залита кров’ю. 
Однак, за наказом Федотова, усіх, надівши наручники, повезли до райвідділу 
внутрішніх справ. На той час уже й родичі затриманих почали приїздити – 
хтось зміг повідомити про своє місцезнаходження додому. Пригадує сестра 
Віталія Зубарєва: «Людей так побили, що страшно було на них дивитися. Юра 
Кісенко, водій маршрутного таксі, лежав у крові і бився на підлозі в судомах. 
Женя Пех лежав обличчям донизу, не подаючи ознак життя. У Гени Гаврилова 
було перебите перенісся і обличчя усе синє від побоїв. А брата мого... Госпо-
ди, ви б бачили, що вони зробили з моїм братом!.. Міцний бритоголовий чо-
ловік, котрий там усім розпоряджався, наказав нас вивести звідти: «Не пус-
кай слину, ти все одно нічого не доведеш!» 

Пізніше лікарі засвідчать: у Віталія Зубарєва вдавлений перелом основи 
черепа, опік мозку, численні переломи кісток. Іншим теж дісталося добряче. 
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Навіть самі міліціонери намагалися утихомирити Федотова – мовляв, ти ж їх 
уб’єш. Але той не вгавав: «Нічого – цих двох можна добити. Два трупи я 
завжди знайду куди списати». Фактично по гарячих слідах стосовно співро-
бітників міліції було порушено карну справу за ознаками ст. 166, частина 2 
(перевищення службових повноважень) КК України. Навіть сам слідчий з 
особливо важливих справ міської прокуратури П.П. Орєшин тоді відверто за-
явив на сторінках місцевої газети: «В Індустріальному райвідділі міліції за-
триманих поставили в холі під стінами. Потім Ю. Федотов і з ним ще один, 
тепер уже колишній співробітник міліції, поклали усіх на підлогу і вдвох ста-
ли завдавати ударів ногами. Це побиття тривало з певними інтервалами, пе-
ріодично протягом однієї-двох годин, після чого черговий по райвідділу ви-
кликав бригаду «швидкої допомоги». Двоє потерпілих з відкритими черепно-
мозковими травмами, переломом вилочної частини черепа були доставлені в 
реанімацію. Ще двоє з переломами носа та тілесними ушкодженнями зверну-
лися за допомогою до лікарні й понад місяць перебували на стаціонарному 
лікуванні. Ліг до лікарні і Ю. Федотов, котрий намагався представити справу 
так, начебто на нього напали й вдарили кулаком по голові. Однак у ході роз-
слідування міської прокуратури встановлено, що це було не так». 

Однак Федотову вдалося зникнути в невідомому напрямі. Всі решта 
учасників побоїща начебто нікуди і не ховаються. Однак справа до суду так і 
не дійшла, незважаючи на те, що потерпілі від міліцейської розправи постій-
но надсилають заяви до найрізноманітніших інстанцій. Як розповів один з них, 
Геннадій Гаврилов, колись він навіть зателефонував на «пряму лінію» до то-
дішнього начальника УМВС України у Дніпропетровській області Юрія Чер-
касова. Той пообіцяв вжити відповідних заходів, але його слова теж виявилися 
порожнім звуком... Справа гальмується відверто й безцеремонно. Тож тепер 
потерпілі вдалися до кроку безпрецедентного – звернулися до Жовтневого 
місцевого суду зі скаргою на дії прокуратури області. 

(«Україна молода», №47, 14 березня 2003 р.) 

* * * 
Леонідові Лейману зустрілися саме такі працівники ВБОЗу, хто, нічим 

не ризикуючи, учиняє напад на законослухняного, б’є його, демонструючи 
професіоналізм та бійцівські якості, знущається над зломленим і лежачим. 
Боюся називати їх до службової перевірки – після критики в ЗМІ такі «герої» 
зазвичай злітають нагору по службових східцях як такі, що витримали пере-
вірку «славою». Тому назву їх так: БАП і ОВА. 

А тепер послухаємо Леоніда Едуардовича: 
«Я 5 березня їхав до Кривого Рогу. На узбіччі окружної дороги побачив 

КамАЗ і знайомого водія в оточенні людей. Я зупинив свою «Мазду» і піді-
йшов до нього. В цей момент підбіг БАП і почав бити мене, нічого не пояс-
нюючи. За якусь мить я вже лежав на землі, і раптом пролунали постріли, пі-
сля чого на мене накинулися люди в масках і зі зброєю. Вони били мене по 
всіх частинах тіла прикладами, руками, ногами. Керував ними БАП. Хтось 
вигукнув: «Давай, я йому прострелю ногу!»... 

Побитого Леймана затягли в кабіну КамАЗу і в супроводі співробітників 
ВБОЗу привезли до прохідної якогось підприємства. 
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«Мені було боляче дихати, паморочилася голова, нудило, – згадує жерт-
ва свавілля. – Запитав у БАП: за що побили, куди і для чого привезли? Але 
він лише матюкався...». 

За дві години Леймана та ще кількох чоловіків заштовхали до УАЗика і 
привезли у ВБОЗ. Незабаром побитого почали допитувати. БАП і ОВА дуже 
воліли дізнатися від пригніченого затриманого, що корчився від болю у гру-
дях, з ким, коли, що вкрав. На скаргу: «Ви мені поламали ребра» сильні і му-
жні, вольові та рішучі відповіли: «Це ще квіточки. Ось потрапиш в ізолятор, 
там з тебе зроблять футбольного м’яча». 

«Кинули мене до камери для затриманих, де на холодній підлозі, без сві-
тла, я провів дві доби», – розповідає колишній кандидат у злочинці. 

Затим була зустріч зі слідчим, очна ставка з водієм КамАЗу, який повні-
стю спростував версію про причетність Леймана до злочину. Здавалося, все, 
воля, вибач Леоніде Едуардовичу. Та ні. 7.03.2003 р. його привозять до ізоля-
тора тимчасового утримання, не надавши елементарної медичної допомоги. 
Минуло ще 8 днів, доки Лейман постав перед судом, – він і звільнив тяжко-
хворого з-під варти... Судово-медична експертиза на волі підтвердила перелом 
трьох ребер, пошкодження м’яких тканин, синці, «що могли бути отримані, 
можливо, за обставин, зазначених тим, хто оглядався, і за своїм характером 
належать до тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості». 

«Вважаю, що дії працівників ВБОЗу мають ознаки кримінального зло-
чину, передбаченого трьома статтями Кримінального кодексу», – коментує 
ситуацію потерпілий. 

(«Голос України», №108, 12 червня 2003 р.) 

* * * 
Более 200 жителей Днепропетровской области пожаловались на право-

охранительные органы во время приемов граждан, которые в течение недели 
в Днепропетровске, Кривом Роге и Павлограде проводил прокурор области 
Владимир Шуба, в том числе, на «бездушное» отношение к потерпевшим и 
избиение задержанных. 

Например, участковый инспектор Красногвардейского РОВД Днепропе-
тровска избил женщину настолько сильно, что ее отправили в больницу с за-
крытой черепно-мозговой травмой и несколькими переломами. 

(«Популярные ведомости», №40, 2 октября 2003 г.) 

Донецька область 

Отрывок из жалобы, только что отправленной Луганским обществен-
ным комитетом защиты прав человека в Европейский суд: 

«Непосредственно после задержания, находясь в городском отделении 
милиции г. Торез Донецкой области, Лопатин Сергей Юрьевич был подверг-
нут психическому, психологическому и физическому воздействию с целью 
добиться от него желательных для следствия поведения и показаний. 

Он был принуждаем к даче показаний против себя с применением угроз, 
запугивания и бесчеловечных пыток. Пытали его различными способами: на-
девали на голову противогаз, перекрывая при этом доступ воздуха, подвеши-
вали за руки в застегнутых за спиной наручниках, связывали сзади наручни-
ками ноги и руки, продевали металлический прут и затем подвешивали вниз 
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головой до потери сознания. При этом собирали пот Лопатина для того, что-
бы использовать его для опознания по запаху с помощью собаки во время 
следственного эксперимента. 

Во время бесчеловечных пыток Лопатин неоднократно терял сознание. 
После, находясь в следственном изоляторе, Лопатин свидетельствовал в жа-
лобе, направленной в Комитет Верховной Рады: «После того, как я пришел в 
себя, лежа на полу, один из избивавших меня работников милиции облил ме-
ня водой, приводя в чувство. Видя мою слабость, мне дали возможность от-
дышаться и привели в кабинет начальника уголовного розыска, который пред-
ставился мне Скрипичниковым. Он показал статью из газеты, в которой го-
ворилось, что в Торезе было совершено убийство какого-то человека, и пред-
ложил мне написать явку с повинной. Я просил его, чтобы мне пригласили 
адвоката, и что я никакого преступления не совершал и к убийству не имею 
никакого отношения. Скрипичников ударил меня кулаком в лицо и сказал, 
что он меня все равно посадит, а адвоката не пустит на порог горотдела. Та-
кже он сказал, что посадить они могут кого угодно, кроме Президента, и что 
я еще не через все прошел». 

Следует отметить, что родители Лопатина направляли жалобы и обра-
щения во все возможные компетентные органы прокурорам Тореза и Донец-
ка, Генеральному прокурору, министру внутренних дел, Уполномоченному 
Верховной Рады по правам человека, в Верховный Суд, в Администрацию 
Президента, – им отвечали, что суд установит истину, а прокуратура в поряд-
ке надзора нарушений не находила». 

(«Свобода», №10, 11-17 марта 2003 г.) 

* * * 
В Донецке работники милиции 22 сентября в очередной раз применили 

силу к известному журналисту Владимиру Бойко. Это произошло в тот мо-
мент, когда он готовил репортаж для «ВВ» о порядках, царящих в Апелляци-
онном суде Донецкой области. Сначала на протяжении нескольких часов ко-
рреспондент добивался от сотрудников канцелярии, чтобы те хотя бы сооб-
щили руководству суда о том, что представитель прессы хотел бы получить 
комментарий по поводу того, что творится на первом этаже суда. Но все по-
пытки прорваться к председателю суда г-ну Кондратьеву или его заместите-
лям оказались тщетными. Тогда В. Бойко, достав диктофон, стал брать интер-
вью у тех граждан, которые ожидали своей очереди на первом этаже. На него 
тут же набросились охранники суда. Пытаясь выхватить диктофон, они зала-
мывали Владимиру руки, выталкивали его на улицу. Но за журналиста всту-
пились посетители суда, которые отогнали милиционеров и рассказали Вла-
димиру Бойко все, что они думают о донецких судьях. В. Бойко подал заяв-
ление о возбуждении по этому факту уголовного дела по признакам ст. 171 
УК Украины («Препятствование законной деятельности журналиста»). 

Последний раз к журналисту применяли физическую силу во время по-
дготовки репортажа работники налоговой милиции ГНИ Ворошиловского 
района г. Донецка в мае 2003 года. Тогда от правоохранителей его спасли мили-
ционеры с автоматами, вызванные очевидцами нападения на корреспондента. 
Никакой реакции со стороны прокуратуры на то происшествие не последовало. 

(«Вечерние вести», №144, 25 сентября 2003 г.) 
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* * * 
Володимир Бойко, м. Донецьк: 
11 листопада з ранку я отримав на руки неспростовний доказ того, що 

наступним Генпрокурором буде саме Геннадій Васильєв і ніхто інший. Цей 
доказ становив собою аркуш паперу, переданий мені Сергієм Саловим, захи-
сником Михайла Халаджі, який був напередодні затриманий слідчим проку-
ратури м. Донецька за те, що посмів дати інтерв’ю з розповіддю про богоуго-
дний бізнес Геннадія Андрійовича. Аркуш, виданий слідчим, становив собою 
стандартний бланк, заповнений від руки, і називався «Протокол затримання». 

Авторові довелося за своє журналістське життя побачити чимало прото-
колів затримання осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів. Дове-
лося навіть підписувати одного разу подібний протокол і щодо себе. Але 
вперше я стикався з такою нахабною й нечуваною фальсифікацією, за яку 
слідчого треба було б щонайменше викинути, як цуцика, з роботи: протокол 
не містив посилань на те, за що людину затримують. У протоколі була відсу-
тня стаття інкримінованого М.Халаджі злочину! 

Можна, звісно, зрозуміти й слідчого. Йому наказали вдягнути наручни-
ки на підполковника міліції у відставці, але забули сказати, за що саме його 
треба відправити до буцегарні. Тобто, за що – було очевидно, але ж не напи-
шеш у протоколі, що підставою для відправлення людини на нари є те, що 
вона розповіла журналістові подробиці з кримінального життя першого віце-
спікера Верховної Ради. І тому слідчий не став сушити собі голову, оскільки 
перебуває в глибокому переконанні, що Генеральним прокурором ось-ось 
стане замовник цього протоколу і відповідати все однаково не доведеться. 

Просимо звернути увагу на те, що під протоколом немає підпису затри-
маного. Може, М.Халаджі відмовився його поставити? Але в такому випадку 
слідчий зобов’язаний був зробити про це позначку на протоколі. Виявляєть-
ся, протокол затриманому просто не показували. І дійсно – навіщо? З тим, 
щоби той почав вимагати роз’яснень на предмет того, у чому його підозрю-
ють? Багато честі! Тим більше, що Геннадій Андрійович не давав ніяких роз-
поряджень щодо необхідності дотримуватися при затриманні М. Халаджі норм 
КПК та Європейської Конвенції. 

Не може не привернути увагу й підстава для затримання: «очевидцы 
прямо указали на Халаджи М.А. как на лицо, совершившее преступление». 
Які очевидці, якого злочину? Статтю, хлопці, вказувати треба – невже Вас 
цьому не вчив кандидат юридичних наук Г. Васильєв? А може Геннадій Ан-
дрійович сам не знає, що без наведення в протоколі статті кримінального за-
кону, яким передбачена санкція за інкримінований підозрюваному злочин – 
затримання – автоматично вважається незаконним? Тоді спеціально для май-
бутнього Генпрокурора роз’яснюємо. Шановний Геннадію Андрійовичу, за-
тримувати людину можна лише тоді (якщо не вірите на слово – накажіть по-
мічникам прочитати та доповісти Вам статтю 106 КПК України), якщо санк-
ція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк понад один рік. Саме тому в протоколі треба обов’язково указувати, 
у чому саме людина підозрюється, називати злочин та наводити статтю КК. 
Ви, пане перший віце-спікер, наказуючи відправити за ґрати батька двох ді-
тей, мабуть, про це забули. А може, ніколи й не знали. А тепер з Вашої ласки 
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вся країна буде сміятися над розумовим рівнем Вашого кума О. Ольмезова 
(прокурор міста Донецька), який керує цим ганебним дійством, і який споча-
тку людину затримав, а лише потім став підганяти під неї можливі статті 
кримінального закону. 

Не можуть не викликати підозр у раптовому божевіллі працівників До-
нецької прокуратури й мотиви затримання, наведені в протоколі: «Предуп-
реждение возможности скрыться от следствия и суда, обеспечение исполне-
ния приговора. Лишение возможности помешать установлению истины по 
уголовному делу». Пане Васильєв, відкрийте нарешті КПК та тицьніть своє-
му куму у фізію. Ніяких таких мотивів затримання кримінальний процес не 
передбачає й передбачати не може. Запрошувати людину до прокуратури по-
вісткою в якості свідка, а потім надягати на неї наручники з метою «обеспе-
чения исполнения приговора» – то є злочин. Чи може, пане Васильєв, Ви зі 
своїм кумом вже стали вироки писати? 

А може Геннадій Андрійович нарешті пояснить, про яке «предупрежде-
ние возможности скрыться» написав його неграмотний підлеглий? Від кого і 
коли ховався М. Халаджі? Може, від своїх двох доньок, з яких молодша ще 
ходить у школу, а старша є інвалідом другої групи через церебральний параліч? 

Ясна річ, що негайно на цю фількіну грамоту була подана скарга до су-
ду. Точніше, відвезена С. Саловим до канцелярії Ворошиловського районно-
го суду м. Донецька. А далі трапилося те, чого не могла уявити навіть наша 
розбурхана фантазія: завідувачка канцелярією відмовилася ту скаргу прийма-
ти. Сказала, що заборонено. Щоправда, не сказала, ким. Але ми люди кмітли-
ві. Ми здогадалися. 

Впродовж години захисник умовляв працівників канцелярії прийняти в 
нього скаргу. 

Вони лише порадили відправити той документ поштою. Мовляв, яка 
М. Халаджі різниця, днем раніше скаргу розглянуть, днем пізніше – його ж 
усе однаково з тюрми не випустять. Тоді довелося їхати до суду авторові цих 
рядків, витягувати на світ Божий журналістське посвідчення, вмикати дикто-
фон, вимагати, щоби працівники суду назвали себе та пояснили, що відбува-
ється. Гармидер закінчився, коли нарешті з’явилася міліція. Міліціонер трішки 
поштовхав журналюгу в надії виперти з канцелярії та врешті-решт постукав у 
закриті двері кабінету голови суду В. Івашури й попрохав Віктора Олексійови-
ча таки прийняти скаргу. Скаргу голова прийняв під спалахи блискавки фо-
тоапарату. 

Але все ж таки апофеозом прокурорської глупоти було намагання зран-
ня не допустити захисника до побачення з підозрюваним. Тобто, закон, ясна 
річ, таке прямо забороняє, але в прокуратурі й тут знайшли вихід – мовляв, 
печатка прокуратури десь загубилася. Печатку шукали доти, доки про це не 
повідомив сайт «Майдан» з проханням до першого віце-спікера допомогти 
кумові в пошуках. 

Коли пишуться ці рядки, годинник показує десяту ночі. М. Халаджі досі 
в кабінеті слідчого. Завтра прокуратура повинна або пред’являти йому обви-
нувачення, або вибачитися. Або відпускати на волю, або везти до суду для 
отримання санкції на взяття під варту. У чому будуть обвинувачувати ко-
лишнього міліціонера, дружину якого прокуратура «нагріла» на 50 тисяч до-
ларів, слідчий так і не вирішив. Але ще ніч попереду...(Володимир Бойк). 

(«Україна кримінальна») 
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* * * 
Колишній підполковник міліції Михайло Халаджі протягом трьох днів, 

до вчорашнього вечора, перебував у Донецькому ізоляторі тимчасового утри-
мання. Халаджі мав необережність розповісти Володимиру Бойко про церко-
вно-ринковий бізнес теперішнього кандидата на посаду Генпрокурора Ген-
надія Васильєва. Після оприлюднення матеріалу екс-підполковника було за-
тримано. 

З’ясовуючи питання щодо причин затримання підполковника міліції у 
відставці Михайла Халаджі, ми звернулися до слідчого з особливо важливих 
справ Ігоря Проценка. Але він заявив, що прізвища Бойко та Халаджі йому не 
знайомі. 

У розмові з кореспондентом ІМІ Володимир Бойко зазначив, що «тіль-
ки-но мені зателефонував Проценко і сказав, щоб я більше нікому його теле-
фон не давав. Крім того, я говорив з дружиною Халаджі – Світланою, яка че-
рез двері кабінету у прокуратурі чула крики обурення Ігоря Проценка з при-
воду вашого дзвінка». Зрозуміло, що слідчий з особливо важливих справ Ігор 
Проценко добре знав імена, які прозвучали у телефонній розмові. 

Дружина Михайла Халаджі – Світлана розповіла кореспонденту ІМІ про 
те, що вона дізналася про арешт чоловіка у понеділок о п’ятій ранку. Протя-
гом двох днів їй дозволили бачити чоловіка лише один раз протягом двох 
хвилин для того, щоб передати йому їжу. Також Світлана Халаджі зауважи-
ла, що Михайла утримують у жахливих умовах, він застуджений і у дуже по-
ганому моральному стані. «Як може почуватися людина? Він пригнічений 
морально.» – зауважила дружина Михайла Халаджі. 

Заарештованого у понеділок підполковника міліції у відставці Михайла 
Халаджі випустили під підписку про невиїзд. Його адвокат Сергій Салов за-
явив, що його клієнту висунуто обвинувачення у розкраданні майна в особ-
ливо великих розмірах за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. 
Захисник вже подав скаргу на неправомірні дії співробітників правоохоронних 
органів, які спочатку не хотіли приймати скаргу, але згодом прийняли і пооб-
іцяли розглянути за законом протягом п’яти діб. Сергій Салов зазначив, що 
зараз обвинувачувальний висновок направлений на затвердження прокурору. 

(«Телекритика», 13.11.2003 17:03) 

* * * 
«У листопаді цього року він опинився в тих самих місцях, що і я понад 

рік тому, з наказу того ж Г. Васильєва і практично за те ж саме, що й я, – 
точніше, за те, що дав мені інтерв’ю, в якому розповів про кримінальний біз-
нес нинішнього Генерального прокурора. 

Зараз Михайло Олександрович на свободі. Васильєв був змушений звіль-
нити його через загальне обурення, яке викликало і в Донецьку, і в столиці не-
законне затримання підполковника міліції. Щоправда, суддя Ворошиловсько-
го райсуду м. Донецька Ірина Бухтіярова відмовилася розглядати скаргу Ха-
ладжі на дії прокуратури на тій підставі, що – ви не повірите – протокол 
про його затримання, опублікований в «Україні кримінальній, погано чита-
ється. Отаке в нас правосуддя (Володимир Бойко, м. Донецьк). 
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Тюремні спогади колишнього начальника одного з відділів управління 
внутрішніх справ у Донецькій області підполковника міліції у відставці Ми-
хайла Олександровича Халаджі почали друкувати в газеті «Свобода». 

(«Свобода», №51, 30 грудня 2003 р.) 

* * * 
Владимир Мухин, Макеевка, г. Луганск: 
Житель города Макеевка Донецкой области, 38-летний Алексей Тарасов 

подал иск в Европейский суд. Он утверждает, что подвергался пыткам в ми-
лиции и требует возместить ему ущерб, который оценил в 100 миллионов евро. 
В январе 2000 года Алексей Тарасов был задержан сотрудниками макеевско-
го ОБОП, ему пытались инкриминировать убийство одного из местных пред-
принимателей. Однако спустя некоторое время настоящих убийц нашли. Но 
Алексей Тарасов более трех лет провел за решеткой. Его обвинили в совер-
шении грабежа, он получил 5 лет. Алексей утверждает, что дело в отношении 
него было сфабриковано. Из-за побоев он почти 2 года провел на больничной 
койке. В ноябре 2003 года Алексей Тарасов вышел из тюрьмы досрочно. Еще 
находясь в СИЗО, он подал в суд на работников макеевской милиции. Дваж-
ды ему отказывали в возбуждении уголовного дела и дважды это решение 
было отменено, последний раз его отменили в сентябре 2003 года. 

Вот что рассказал Алексей Тарасов о своих злоключениях: 
– Вся история началась 13 января 2000 года. Ночью заехал я к знакомой 

переночевать. В полшестого утра проснулся от того, что меня избивают, бры-
згают слезоточивым газом. От этого стало жечь все тело. Меня избили, одели 
наручники, на ноги надели кожаный ремень, второй ремень надели на шею. 
Это были работники милиции города Макеевка. Меня вывели во двор, затя-
нули ремень на шее, стали давить, дышать было тяжело. Посадили в автомо-
биль свой, хозяйку дома и двух дочерей ее также вывели и увезли в ОБОП 
Макеевки. Сразу в кабинет отвели, сняли наручники, раздетого, в одних пла-
вках, уложили на холодный пол, обмотали тряпками руки, сверху надели на-
ручники. Стали избивать, заставляли признаться в убийстве то ли директора, 
то ли хозяина базы приемки цветных металлов города Макеевки Борисовско-
го. Его убили за несколько недель до моего задержания. Работники УВД и 
ОБОПа в процессе избиения заставляли признаваться в этом убийстве и еще 
одном. Им сказали какие-то люди, будто я убил или мог убить. Якобы я ска-
зал кому-то из их знакомых, что я могу это сделать. Я работал в течение года 
на приемке цветных и черных металлов. Работал не с макеевскими базами, а 
с донецкими фирмами, возил туда металл. С Борисовским знаком не был. Ко-
гда меня уже задержали и арестовали, и я уже был в СИЗО, раскрыли это 
преступление. Я к этим людям, совершившим убийство, не имел отношения и 
не был с ними знаком... 

В процессе этих пыток я несколько раз терял сознание. Мне надевали на 
голову пакеты, я их прогрызал, одевали противогаз. Клали на стол, били рука-
ми, ногами, дубинками. Привезли второй противогаз, потому что первый я 
прогрыз. После второго противогаза я согласился давать показания. Они его 
сняли с меня, но я снова отказался давать показания, после этого они меня 
опять избили. Меня избили до такой степени, что изо рта стала идти кровь. 
Боль, я уже не говорю какую, приходилось переносить. 
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В это время приезжал начальник из УВД. Меня подняли, надели чистые 
вещи (какой-то женский пуховик), смыли кровь. Начальник не бил, но заста-
влял признаться меня в убийстве. Я отказался. Он встал и сказал работникам 
УВД и ОБОПа, что если меня убьют во время пыток, то никому ничего не 
будет, он только поощрит. Потом в зале суда один из работников ОБОПа по-
дтвердил, что начальник приезжал к ним и беседовал со мной. Когда у меня 
изо рта пошла кровь, меня накормили снегом, мороженого принесли, ос-
тановили временно кровотечение. Положили на стол, привязали руки-ноги к 
ножкам стола, один из работников привязал провода к правой руке и к поло-
вому члену. Провода отходили от какой-то коробки. Он начал крутить диск 
на ней. Начались пытки током. В жизни боли такой я не переносил, в пот сра-
зу бросило, вялость наступила, я стал еле разговаривать. После этого я напи-
сал явку с повинной об убийстве Борисовского. Эта явка с повинной в деле 
отсутствует, там есть вообще другая явка с повинной, не моим почерком на-
писанная. Я обратился в апелляционный суд с заявлением, что вторая явка с 
повинной написана не моим почерком, но экспертиза не проводилась... 

Не помню, сколько раз я терял сознание, меня выносили в коридор, в ту-
алет. Есть свидетели, которые видели как меня выносили, есть свидетели, ко-
торые видели, что меня задерживали абсолютно здорового. 

После всех пыток меня отвезли поздно вечером в ИВС. Вынесли меня, 
положили в машину, застелили сиденье, чтоб я не выпачкал кровью, отвезли 
в ИВС города Макеевка. Начальник ИВС отказался меня принимать из-за со-
стояния моего здоровья, я не стоял самостоятельно на ногах, все побои были 
видны. Начальник ИВС осмотрел, спросил, что случилось, я сказал, что па-
дал много раз, сам. (Как объяснил Алексей, он сказал это, потому что боялся 
расправы, поскольку те, кто его привез, стояли рядом – ред.). После этого 
меня занесли в камеру. В камере я тоже несколько раз терял сознание, по-
лночи сокамерники простучали в дверь, требуя «скорую помощь», чтобы ме-
ня забрали. «Скорая» приехала наутро. Начальник ИВС взял охранника, от-
несли меня в машину, привезли в горбольницу Макеевки. Там меня ожидал 
адвокат. Милиционеры догнали «скорую помощь», адвоката ко мне не по-
дпустили. Обругали начальника ИВС за то, что он не послушался и привез 
меня в больницу. У меня взяли кровь на анализ, несколько врачей заходили 
меня осматривать. Я им плевал кровью, говорил, сделайте что-нибудь, чтобы 
кровь остановить. После осмотра милиционеры забрали к себе в машину, на 
территории этой же больницы накололи какими-то уколами, взяли минераль-
ной воды холодной, поили меня, потом отвезли обратно в ИВС Макеевки, 
работники ИВС отнесли меня в камеру. Я лег, долго проспал, наверное, меня 
кололи каким-то снотворным... Последствия для здоровья были очень се-
рьезные. Травму позвоночника мне нанесли, ноги отказывали, около двух лет 
я был практически парализован. Несколько хронических болезней в резуль-
тате всего этого появились, я на строжайшей диете вынужден жить. 

Еще в СИЗО я обратился с жалобой. В мае месяце 2000 года было по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении работни-
ков ОБОП. После следующих обращений областная прокуратура отменила 
это постановление, было дано задание на проведение дополнительной прове-
рки. Но в сентябре 2000 года снова было отказано в возбуждении уголовного 
дела... В сентябре 2003 года это постановление суд отменил. Думаю, что до-
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лжна быть назначена еще одна проверка... Но Украина – это не последняя ин-
станция, и я найду справедливость. Правды я не добился по сей день, но в 
международных судах ее добьются. 

Ко мне приезжали представители Европейского фонда в помощь жерт-
вам пыток. Все доказательства имеются, проведены медицинские эксперти-
зы... Всему есть предел, сколько людей, которых пытали, сколько калек, ско-
лько жизней поломанных. У многих поотбирали здоровье, а люди просто не-
грамотные, не знают, что делать. Многие просто боятся, а бандиты в форме 
этим пользуются, и они должны нести ответственность не за одного меня. 

Алексей Тарасов надеется, что сможет добиться справедливости в Евро-
пейском суде по правам человека. Он рассчитывает на содействие Уполномо-
ченного по правам человека при Верховной Раде. Его делом заинтересовались 
международные правозащитные организации. 

(«XXI век», г. Луганск, № 47, 19 ноября 2003 г.) 

Житомирська область 

Дело было в ночь на Крещение – поздно вечером 18 января. Молодежь 
села Ялцовка Житомирской области отправилась на дискотеку... 

20-летний Петр Талах, недавно вернувшийся из армии, его друг-студент 
Владимир Грищенко, посадив в машину отца Петра его 13-летнюю сестру 
Юлю, ровесницу и подругу Юли Катю и 19-летнюю подружку Петра Лесю, 
решили съездить в соседнее село за сигаретами. 

Петр Талах: 
«Чтобы сократить путь, решили поехать по старой дороге. Однако 

метров за 200 до основной дороги мы увидели, что наверху, в кустах возле 
самой трассы спрятан какой-то автомобиль. В салоне было темно, никаких 
опознавательных знаков не видно. От греха подальше я развернулся и поехал 
назад в село. Проехав метров триста, я заметил, что эта машина следует за 
нами. Я прибавил скорость, и она поехала быстрее. Мы понеслись, почти не 
разбирая дороги. Перед въездом в село преследователи почти догнали нас и 
открыли огонь... Мы были уверены, что это бандиты... Первая же пуля задела 
мне руку и вышла навылет через лобовое стекло...» 

Юля Талах: 
«Они стреляли и стреляли. Мы сзади все пригнулись... Спрашиваю Катю: 

«Что у тебя со спиной?». А она говорит: «Ничего, только ног не чувствую». Я 
закричала...» 

Петр Талах: 
«Сзади раздавалась стрельба очередями. На улице полно народа, моло-

дежь возвращается с дискотеки. Я повернул на другую улицу, Ленина, и за-
тормозил. Из машины выскочили четверо мужчин, один с автоматом». 

Владимир Грищенко: 
«Сомнений в том, что это бандиты, не было. Только потом я увидел, что 

двое мужчин были в милицейской форме». 
Юля Талах: 
«Мы с Лесей вышли, а Катя осталась лежать на заднем сидении. Один из 

мужчин сунулся в машину, начал ее трясти: «Ты сейчас встанешь и пойдешь!». 
Я говорю: «Не трогайте ее, она ранена». Но мужчины сказали: «Такого не может 
быть». Потом, когда убедились, что это правда, тот, который с автоматом, 
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схватился за голову: «Что мы наделали? Зачем стреляли, зачем вообще сюда 
поехали?». 

Зав. отделением реанимации Малинской районной больницы Юрий Ме-
накер: 

«Она была в сознании, жаловалась на боли в области шеи. Левая нога не 
двигалась. Рентген показал, что в грудной клетке ребенка две пули и два ку-
сочка металла. Возможно, они оторвались от обивки машины. Одна из пуль 
застряла возле позвоночника, скорее всего, повредив нервные окончания. Вто-
рая пуля попала в легкое... Совместно с приехавшими из Житомира специалис-
тами мы провели операцию. Она длилась около четырех часов, но извлечь 
пули не удалось...». 

Сергей Талах, отец Петра и Юли: 
«Такого, чтобы милиция обстреляла машину с детьми, я даже предста-

вить себе не мог!.. Сын при мне прошел экспертизу на наличие алкоголя в 
крови. Анализ показал, что сын был трезв. Но почему не проверили милици-
онеров и тех, кто был с ними в машине?.. Я побежал в РОВД... Они заперлись 
в кабинете с врачом и прокурором. Я хотел как свидетель посмотреть, что 
покажет анализ. Но мне не разрешили, а на дверях поставили часового...». 

В машине, по предварительным подсчетам, оказалось 11 отверстий от пуль 
(одна из них прошла в 5 см от бензобака). Не исключено, что в машину бравые 
правоохранители выпустили полный автоматный рожок. Все возмущены дейст-
виями милиции: как можно было стрелять в центре села! 

Имена участников погони, находившихся в милицейской машине, скоро 
стали известны всем: начальник районного отдела культуры П. Недашкевский, 
начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта И. Дидковский, заме-
ститель начальника Малинского РОВД Н. Корнейчук и старший инспектор ГАИ 
Ю.Дидковский. Рейдовая бригада объезжала села, чтобы посмотреть, как про-
водят досуг сельские парни и девушки. Начальник Малинского РОВД Андрей 
Высочинский отказался комментировать подробности случившегося, ссыла-
ясь на тайну следствия. 

Николай Корнейчук, заместитель начальника РОВД: 
«...Недавно в райотдел пришла ориентировка, что в Киеве угнан как раз 

такой автомобиль. К тому же машина проседала. Значит, подумали мы, пере-
гружена. Не исключено, что краденым. Действуя по инструкции, я дал неско-
лько предупредительных выстрелов из автомата. Водитель «Жигулей» не 
остановился, а, наоборот, прибавил скорость... За эти минуты погони мы чего 
только не передумали... Я выскочил первым и кинулся к водителю. В ту минуту 
не думалось, что люди в машине могли быть вооружены и что я, возможно, рис-
кую жизнью. Так сделал бы каждый, выполняя свой служебный долг...» 

Дело об обстреле несовершеннолетних милицией передано в прокуратуру 
Коростенского района. Действительно ли на милицейской «пятерке» не рабо-
тала, а по другим сведениям, и вовсе отсутствовала милицейская мигалка? И 
вообще, зачем, отправляясь в рейд по делам молодежи, брать с собой автомат 
Калашникова? 

Сейчас семиклассница Катя Яценко, дочь председателя Любовичского 
сельсовета, находится в столичном институте нейрохирургии. В конце неде-
ли ей предстоит еще одна операция. 

(«Факты», №16, 28 января 2003 г.) 
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* * * 
Врачи делают все возможное, чтобы 13-летняя школьница, тяжело ра-

ненная майором милиции во время проведения «рейда по наблюдению за до-
сугом молодежи», в Житомирской области, не осталась инвалидом. Сейчас 
девочка может понемногу двигать левой ногой. А кисть левой руки пока ос-
тается неподвижной – это следствие ранения спинного мозга. 

Тем временем служебное расследование установило, что заместитель 
начальника Малинского РОВД, открывший пальбу из автомата на централь-
ной улице села, действовал... согласно инструкции. 

Мы попросили ЦОС МВДУ прокомментировать ЧП. В частности, нас 
интересовало, положено ли в случае задержания матерых преступников отк-
рывать автоматную стрельбу в людном центре населенного пункта? И вооб-
ще – зачем, отправляясь в рейд по проверке досуга молодежи, брать с собой 
автомат Калашникова? 

Александр Зарубицкий, начальник ЦОС МВДУ: 
«...Водитель «шестерки» сам спровоцировал активные действия со сто-

роны милиции по его задержанию... Въехав в село на большой скорости, во-
дитель тем самым создал угрозу жизни прохожих...» 

Выходит, водитель, мчась по людной улице, представлял опасность для 
окружающих, а милиционер, стреляя на этой улице из автомата Калашнико-
ва, никакой опасности не представлял! Насколько стрелок был уверен в своей 
меткости? Но первый же выстрел, «направленный в колесо», раскрошил зад-
нее стекло и ранил водителя в правую руку, еще несколько пуль угодили в 
скорчившегося на заднем сидении ребенка. Даже если бы в машине находи-
лись угонщики и воры, произошедшее скорее напоминало расстрел на месте, 
чем задержание преступников. 

«42-летний Николай Корнейчук, заместитель начальника Малинского 
РОВД Житомирской области, после происшествия подал рапорт об увольне-
нии, мотивируя его моральными и этическими побуждениями», – продолжает 
Александр Зарубицкий. Он и его семья страшно переживают случившееся. 

В институте нейрохирургии подтвердили, что малинские милиционеры 
переводят деньги на лечение Кати, которое обходится очень дорого. Часто 
только за одни сутки родственникам приходится тратить на лекарства до 600 
гривен. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое передано на рас-
смотрение в Коростенскую районную прокуратуру. 

(«Факты», №25, 8 лютого 2003 р.) 

Запорізька область 

У міліціонерів помер затриманий. І вони це визнали. Цей 34-річний чо-
ловік, який помер у Шевченківському райвідділі міліції Запоріжжя, не впав 
безпосередньо перед затриманням і не зламав собі голову (така халепа стала-
ся, за однією з «жартівливих» версій прокуратури з Георгієм Гонгадзе). Він 
також не послизнувся зимової днини і не набив собі гулі об міліцейські кий-
ки (подібна історія, схоже, трапилася з Валентиною Семенюк 9 березня 2002 
року). Він був доставлений як підозрюваний у скоєнні крадіжки до одного з 
приміщень дільничних інспекторів згаданого райвідділу, де після кількох го-
дин перебування помер. Як повідомляє УНІАН, судмедексперти встановили, 
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що безіменний «гість» запорізьких міліціонерів помер не від серцевої недо-
статності, як Юрій Вередюк, а від завданих йому тілесних травм. І щоб уже 
зовсім приголомшити користувачів новин, інформагенція передає, що «кері-
вництво запорізького управління МВС визнало факт загибелі затриманого». 

«Містом поширилися чутки, – «пліткує УНІАН, – що затриманого заби-
ли до смерті співробітники райвідділу, до якого його було доставлено. Прав-
доподібності цій версії додало те, що розслідуванням інциденту зайнялася не 
лише прокуратура, а й інспекція з особистого складу Запорізького обласного 
управління внутрішніх справ». Водночас, як додають кореспонденти інформа-
гентств, у структурах УВС Запоріжжя відмовлялися коментувати те, що сталося. 

Українським журналістам не звикати до «категоричної відмови» щось 
коментувати. Їм не звикати і до «годування» офіційними версіями. А остання, 
народжена у міліцейських надрах, виглядає наступним чином: «16 грудня 
2002 року в Шевченківському РВ ЗГУ стався надзвичайний випадок. До оре-
ндованого приміщення відділення дільничних інспекторів міліції, розташо-
ваного в будинку гуртожитку, за підозрою в скоєнні злочину було доставлено 
34-річного П., який зізнався у здійсненні низки крадіжок на території району. 
Внаслідок невтручання співробітників міліції затриманий був побитий циві-
льними особами. Від отриманих ушкоджень П. помер. Того ж дня прокуратура 
Шевченківського району Запоріжжя порушила кримінальну справу щодо ді-
льничного інспектора міліції, який доставив потерпілого, і цивільної особи. 
Проводиться розслідування». 

Отже, якщо чиїсь зірочки на погонах і затьмаряться від тіні цього не-
приємного «надзвичайного випадку», то йтиметься лише про те, що міліція 
не втрутилася у суворий, але справедливий суд Лінча, коли «цивільні особи» 
лупцювали нехорошого наркомана, який копирсався у чужих кишенях. Чутки 
ж про те, що вищезгаданий П. був забитий до смерті співробітниками міліції, 
так і залишаться чутками?.. 

(«Україна молода», №5, 11 січня 2003 р.) 

* * * 
Щоб вибратися з райвідділу міліції, заарештований з’їв металеву ложку. 

Як повідомив УНІАН прокурор Заводського району Запоріжжя Євген Проце-
нко, історія ця трапилася 30 січня вночі в Заводському РВВС міста. «Напере-
додні 32-річного чоловіка було арештовано за звинуваченням у пограбуванні. 
Причиною вчинку раніше двічі судимого зловмисника стало небажання по-
трапити до слідчого ізолятора, більшість з яких зараз переповнені», – розказав 
прокурор. 

Зараз потерпілий перебуває в хірургічному відділенні 5-ї міської лікарні. 
За даними медиків, стан чоловіка – середньої тяжкості. 

(«Україна молода», №19, 31 січня 2003 р.) 

* * * 
В Запорожский центр экстремальной хирургии в тяжелейшем состоянии 

(черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клет-
ки, контузия левого легкого, перелом костей таза) была доставлена 32-летняя 
Наталья Борисова, получившая травмы при падении в лестничный пролет с 
4-го этажа УБОП УМВДУ в Запорожской области. В УБОП пострадавшая 



 95 

попала после того, как была задержана по ст. 263 Административного кодек-
са Украины (хранение наркотиков без цели сбыта). Существуют две неофи-
циальные версии происшествия Первая: женщина споткнулась на высоких 
каблуках и упала в пролет. Вторая: она оттолкнула конвой и сама бросилась 
вниз. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту превышения слу-
жебных полномочий сотрудниками УБОП. 

(«Факты», №71, 17 апреля 2003 г.) 

* * * 
21 апреля Запорожская областная прокуратура начала допрашивать сот-

рудников Запорожского областного УБОП. Прокуратура подозревает, что за-
держанная Наталья Борисова получила тяжелые травмы по вине милиционе-
ров. Несколько дней назад сотрудники милиции предъявили ей обвинение в 
хранении наркотиков без цели сбыта (ст. 263 УК Украины). Борисова отрицала 
свою вину. Ее повели на четвертый этаж к следователю. Неожиданно женщина 
упала в пролет с лестницы. 

Прокуратура подозревает, что женщину могли толкнуть умышленно. 
Потерпевшая находится в больнице и не дает показаний. Принято решение 
возбудить уголовное дело по факту превышения служебных полномочий. 

(«Досье», г. Запорожье, №17, 24 апреля 2003 г.) 

* * * 
У ніч на 12 січня 2001 року в одному з будинків села Балки Василівського 

району Запорізької області було знайдено три трупи. Померлими виявилися 
господар оселі В. Лисенко, його сестра В. Гаврилова та її приймак В. Лаппа. 
Ввечері того ж дня начальник УВС генерал Варенко та обласний прокурор 
П. Зубков виступили на телебаченні з заявою, що злочин буде розкрито за 
два дні. Їх слова не розійшлися зі справою: ще не збігло двох діб, як слідчий 
В. Баранов, якому було доручено вести справу про потрійне вбивство і в яко-
го, за його власним твердженням, «зізнаються навіть мерці», записав у свій 
актив 4 явки з повинною. І, що цікаво, усі затримані негайно відмовилися від 
адвоката. За кілька днів до підозрюваних у вбивстві додалися ще двоє. Остан-
нього, сьомого, було заарештовано лише під час суду і негайно засуджено. 
На момент затримання хлопцям ледь виповнилося 17-19 років. Більшість 
членів «банди» між собою не товаришували. За версією слідства, замовником 
і організатором убивства з метою пограбування був син загиблої Юрій, 
житель Запоріжжя. Він же виявився й одним з виконавців. Вирок – довіч-
не ув’язнення – йому буде винесено за всіма цими пунктами (ст. 93, пп. А, Г, 
І). А на додачу – і ще за одним – п. 3, згідно з яким убивця мав би перед тим 
«замочити» іще когось. Щоправда, чи доводилося Юрію когось убивати ра-
ніше, слідство й суд мовчать. 

Покінчивши зі справою, новонароджені душогуби заходилися шукати 
цінності й знайшли: 1400 доларів, 2000 німецьких марок і 3000 гривень, за-
хованих у гаражі між автопокришок, по кутках і на горищі. Примудрилися 
знайти ще й купу цінних речей. Між іншим, у власника пограбованого буди-
нку, за численними письмовими свідченнями односельців і родичів, крім «бі-
лої гарячки», жодних заощаджень не водилося. Останні гроші потрапили до 
його рук ще восени. Їх рештки було пропито до листопада. В. Гаврилова до 
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брата була вимушена приїхати, оскільки через згубну пристрасть втратила 
дах над головою. Статки В. Лаппи були не більші. 

Поділивши здобич, чи то розійшлися, чи пішли пиячити, і, не полиша-
ючи меж села, за день все награбоване, із золотом та іншими коштовностя-
ми включно, витратили на власні потреби. На що саме – згадати не можуть і 
до сьогодні. Причому спромоглися зробити це так, що ніхто нічого в них не 
купував, долари і марки на гривні не обмінював. Обшук їхніх домівок та 
осель їхніх родичів, проведений кілька разів з метою виявлення залишків на-
грабованого, жодних наслідків не дав. Отож, не заховали таки, а витратили – 
такою була залізна логіка слідства. Суддя Запорізького апеляційного суду 
В. Шпонько цілком довіряв слідчим органам. Попри відсутність будь-яких 
речових доказів у справі, вислухати численних свідків, чиї свідчення вщент 
руйнували версію слідства, долучити їх до справи відмовився. 

Вирок, винесений суддею, – довічне ув’язнення для Ю.Гаврилова та О.Кре-
тиніна, 15 років – для Р. Вітряка, О. Шепотька, С. Миронченка та В.Кондраць-
кого, 10 років – для неповнолітнього В. Бойка. На тлі чорного вироку надзви-
чайно впадають у вічі білі нитки, якими «шито» справу. 

Єдиними «речовими доказами», що фігурували в справі, були плями 
крові на одязі Кондрацького і стара тільняшка, що належала, буцімто, покій-
ному В. Лисенку і була вилучена під час обшуку в Ю Гаврилова. Пред’явлена 
в суді стара тільняшка, коли її розгорнули, виявилася новою і значно меншо-
го, ніж у вбитого, розміру. Що ж до Кондрацького, затриманого 14 січня, то 
О. Гришин, друг Валерія, письмово свідчить, що наступного після вбивства 
вечора він, Валерій та їхній товариш Г. Мазур побилися зі старшим за них 
І. Дударем, ініціатором бійки. Кров з розбитого носа Дударя залишилася на 
одязі Кондрацького. А що свідки? 

Н. Кретиніна, мати засудженого. Її син у ніч вбивства перебував дома, 
дивився телевізор. На суді зміг переповісти програму переглянутих передач. 
Суддя це до уваги не взяв. 

Г. Шепотько, мати засудженого. Її син теж був дома. Усе це можуть під-
твердити батько й решта п’ятеро дітей. 

Г. Миронченко, мати засудженого. О 23-й годині зайшли В. Кухленко і 
М.Жук, принесли пляшку горілки. Хлопці сіли випити. Син потім ліг спати. 
Свідків Кухленка й Жука ніхто до суду не викликав. Обшук проводили двічі 
без пред’явлення ордеру. 

Н. Кондрацька, мати засудженого. На очній ставці Гаврилов, Мирончен-
ко, Шепотько і Кретинін заявили, що Кондрацького з ними не було. Опісля 
його затримували ще тричі, поки не засудили. 

С. Ябурова, бармен кафе «Ассоль». У районі 19-20 години до кафе за-
йшла компанія. Серед них були Вітряк і Бойко. Перебували в кафе до 3-ї го-
дини ночі, що бачила значна кількість людей. Близько першої ночі зчинилася 
невелика сварка, унаслідок якої Вітряк разом з друзями написав до Книги 
скарг скаргу. Книгу було вилучено міліцією, і більше вона ніде не фігурува-
ла. А в кав’ярні завели нову. Письмові пояснення за С. Ябурову писали слідчі 
по кілька разів, і щоразу не те, що було сказано. 

О. Веселовська, тоді – школярка, нині студентка юридичного факульте-
ту. Це в квартирі її батьків ночували Вітряк і свідок Тарасенко. Її, неповнолі-
тню, слідчий допитував 9 годин, вигнавши з кабінету батьків. Написані ним 
самим її пояснення істотно відрізнялися від мовленого. Вона відмовилася їх 
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підписати. Тоді почалися погрози, приниження. Ольга свідчила на суді. На-
ступного дня її викликав суддя для допиту в присутності того ж слідчого. І 
все повторилося. 

О. Гаврилов, молодший брат засудженого. Теж був затриманий за підо-
зрою у вбивстві, однак, звільнений. У міліції обох братів били, вимагали зі-
знання, не пояснюючи, в чому саме. На ніч розвели по різних кабінетах. Всю 
ніч він чув, як Юрка били, а той кричав. Ранком знову били Олександра. Слі-
дчий заявив, що це триватиме, доки той не підпише написаного ним, або ж 
зізнається, що вбив Улофа Пальме. Олександр про давнє вбивство шведсько-
го прем’єра не знав, і в заяві до Верховного Суду пише про це так: «Інакше я 
зізнаюся, що вбив у Швеції якусь Пальму». 

І. Гаврилова, сестра засудженого, донька вбитої. Із заяви до Верховного 
Суду: «В Юрка відкрита виразка шлунку. Олександру просто пощастило – в 
нього відкрита форма туберкульозу. Інакше садисти в мундирах вибили б зі-
знання і в нього. Їх лякали, що посадять у камеру зі збоченцями». Слідчий 
допитував її лише раз – у серпні 2001 року, весь час демонструючи фотографії 
вбитих. Тоді вона перебувала на останньому місяці вагітності. Пологи були 
передчасними. 

Слідству потрібна була гучна справа. Слідство зобов’язалося розкрити 
злочин за два дні. «Розкрило» і свою славу віддавати не збирається. 

Звернення до прокуратур вищих рівнів з наведенням доказів, свідчення-
ми тощо були марними. Звідти – лише короткі відписки. Як, утім, і з Коміте-
ту ВР з прав людини. Маючи законом прописаний обов’язок знайомитися з 
документами в установах, органах прокуратури, включаючи справи, які пе-
ребувають в суді (ст. 13, п.5 Закону «Про Уповноваженого...»), і перевіряти 
стан додержання прав і свобод людини будь-якими державними органами, 
навіть тими, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність (ст. 13 п.2), 
пані Карпачова, як завжди, руками її уповноваженого С.Таргонія двічі пере-
силала звернення «за належністю» – до тієї прокуратури, на дії якої скаржи-
лися родичі звинувачуваних. Третє звернення завідувач відділу В. Іваненко 
переслав за іншою «належністю» – до Верховного Суду. Туди ж звернулася і 
група свідків з вимогою долучити їх свідчення до справи і забезпечити при-
сутність на судовому засіданні представника Н.Карпачової (Тетяна Мете-
льова). 

(«Українська газета», №19, 22-28 травня 2003 р.) 

* * * 
Владимир Жариков, г. Запорожье: 
«Выражаю благодарность заместителю прокурора Шевченковского 

района г. Запорожье Сергею Спильнику за предоставление материала. К че-
сти прокурора района Веры Химиченко, дело было расследовано объективно 
и направлено в суд, что бывает нечасто при расследовании преступлений 
работников милиции». 

В декабре 2002 года на стол начальника Шевченковского районного от-
деления милиции г. Запорожья Владимира Германа легло заявление ветерана 
Великой отечественной войны Северного с просьбой найти преступников, 
обворовавших его квартиру. Начальник райотдела поручил сотруднику Сте-
пану Войтовичу организовать проверку по факту. По описанию соседей по-
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терпевшего Войтович вычислил возможного вора: конечно, это Матвей Оди-
ноков – он неравнодушен к наркотическому зелью да и побывал в местах не 
столь отдаленных. 

Войтович направился к Матвею, назвал его вором и предложил для его 
же блага написать явку с повинной. «Коль не хочешь воспользоваться смя-
гчающими обстоятельствами и написать явку с повинной, придется тебя за-
держать и допросить», – заявил старший офицер милиции. Подозреваемый 
охотно согласился пойти в комнату участковых инспекторов милиции, посколь-
ку никакой вины за собой не чувствовал. Войтович Одинокова задержал, но не 
посчитал нужным свои действия процессуально оформить. С. Войтович делил 
кабинет с коллегой Малащенко, который, так же, как и он, незаконно заде-
ржал подозреваемого и добивался, чтобы тот на черное говорил белое. Оба 
офицера решили оставить своих подозреваемых в комнате до утра, надеясь, что 
они опомнятся и напишут явки с повинной. Подежурить до утра, охраняя пре-
ступников, согласился добровольный помощник Войтовича Антон Верейс-
кий, ранее побывавший за колючей проволокой. До самого утра Верейский 
воспитывал охраняемых узников, уговаривая признаться в совершенном. 

Рано утром на работу прибыли хозяева кабинета и, не обнаружив на 
столе заявлений невольников, пришли в ярость. Задержанные продолжали 
утверждать, что безвинно садиться за решетку у них нет никакого желания. 

Верейскому скучно было вторую ночь коротать один на один с «престу-
пниками». Он позвонил своему другу Ивану Вию, чтобы тот составил ему 
компанию. Вий прибыл немедленно. Они разложили на столе закуску, поста-
вили литровую бутылку самогона и стали «квасить». Верейский прикрепил 
наручниками руку Одинокова к отопительной батарее. Другой задержанный 
вел себя смирно. После каждой выпитой рюмки охранники с кулаками бро-
сались на беспомощного Одинокова и избивали его ногами, били резино-
выми палками по голове и всему телу. Палачи хватали со стола пресс-
папье, дырокол, другие канцелярские принадлежности и били несчастного по 
голове. Тот стонал, просился, обещал все рассказать следователю. 

«Признавайся нам!», – кричали пьяные палачи. Даже когда из носа заде-
ржанного хлынула кровь, истязатели не унимались: били, пока их, уставших, 
не одолел сон. Услышав, что инквизиторы уснули, второй задержанный прыж-
ком выскочил из кабинета и скрылся... 

Хозяева кабинета пришли на работу пораньше, обвели кабинет взглядом 
и от увиденного ошалели. Увидев лужу крови возле головы Одинокова, Вой-
тович принялся будить, тормошить своего узника, но тот не подавал призна-
ков жизни – пульса не было. Офицеры срочно вызвали «скорую помощь», 
сообщили начальнику РОВД, а тот – прокурору. На место происшествия 
прибыл прокурор области Григорий Середа, начальник областного УМВД 
Сергей Петренко, прокурор района Вера Химиченко, прокуроры, следовате-
ли, криминалисты... 

Милиционеры признали свою вину частично, добровольные помощники – 
полностью. Им инкриминировано нанесение тяжких телесных повреждений, 
повлекших за собой смерть человека. 

В период расследования этого жуткого преступления уголовный розыск 
районного отделения милиции раскрыл еще одно преступление Верейского, 
и тот был водворен в СИЗО. К его другу И. Вию была применена мера пресе-
чения – подписка о невыезде. 
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Войтович и Малащенко из органов милиции уволены. Им предъявлено 
обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившемся 
в незаконном задержании подозреваемых и незаконном лишении их свободы. 

(«Магнат», г. Киев, №19, 15 мая 2003 г.) 

* * * 
Игорь Енин, главный редактор газеты «Курьер»: 
Генеральная прокуратура Украины неоднократно декларировала наме-

рение активизировать проверки заявлений журналистов о фактах притесне-
ния, препятствования выполнению ими служебных обязанностей. 

Тем временем факты грубейшего нарушения прав граждан, посягательств 
на их свободу, жизнь и здоровье продолжаются. 

Это проведенный работниками милиции «маскарад» в виде задержания 
меня, Енина Игоря, в стоявшем на обочине личном автомобиле «Славута», 
незаконное изъятие ключей. Был проведен личный досмотр без всяких объя-
снений в достаточно циничной форме. 

Пояснением для осуществления досмотра работниками милиции служат 
ориентировки об угоне автомобилей «Таврия». Но о какой профподготовке 
можно говорить если работники милиции не могут различить цвет и марку 
авто. О всех фактах доложено прокурору г. Мелитополя. 

Расследование по факту моего избиения и угроз, связанных с професси-
ональной деятельностью, а также кража из принадлежащего мне автомобиля 
гранок еженедельника «Курьер» пущены следственными органами на самотёк. 

Факты запугивания и угрозы физической расправы неоднократно звучат 
в адрес сотрудников нашего союза независимых журналистов, о чем подано 
заявление на имя прокурора Мелитопольского района. 

(«Майдан», 27.12.2003) 

* * * 
Унікальний випадок стався свого часу в Кам’янці-Дніпровській Запорі-

зької області. Там, використовуючи психологічний тиск, змусили Дарину 
Плаксюк (прізвище змінено. – Авт.), як вона стверджує в листі до «ГУ», об-
мовити... свого коханого. Слідчий зіграв на недосвідченості дівчини, змушу-
ючи її розповісти про розбійний напад, вчинений її хлопцем. 

Вона написала, що в ніч пограбування Сашко Самарець ночував у неї. 
Але на світанку кудись відлучався. Ранком він прийшов із грошима, котрі 
вони пізніше витратили на покупку речей. 

Сашко, довідавшися, що кохана його «здала», чинив опір слідчому не-
довго. Нетрадиційні (чи вже традиційні?) методи отримування показань зло-
мили волю дуже хворого хлопця. 

Отже, слідство володіло інформацією, добутою, м’яко кажучи, неправо-
мірними слідчими діями, про що в усі інстанції повідомляли батьки, протес-
тував адвокат. Безрезультатно. Хворого хлопця тримали в СІЗО до самого 
суду. Котрий, був упевнений захист, дасть справедливу оцінку зібраним ма-
теріалам і виправдає Олександра. Впевненість ця ґрунтувалася ще й на тім, 
що Самарець мав алібі. Дарина, за її твердженням, задовго до початку судо-
вого процесу відправила до прокуратури листа, в якому повідомила, як з нею 
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«працював» слідчий, а, головне, зізналася, що обмовила Сашка. Всю ніч він 
був з нею, не відлучався, переконувала автора дівчина. 

Заяву не долучили до справи, тому й не було жодної реакції. Районний 
суд (головуючий Юхно) призначив Самарцю 14 років «лікування» в колонії. 

Алібі не спрацювало і в обласному суді. Але там зменшили термін засу-
дження до 8 років. Помилки Юхно, до слова, вищі інстанції виправляли не-
одноразово, про що автор уже писав («ГУ» від 6.06.2001р.). 

Чи мучать суддів докори сумління, як Дарину, яка мимоволі обмовила 
близьку людину? Втім, не про совість, мабуть, потрібно говорити – суддя 
завжди виправдається тим, що діяв винятково відповідно до закону й особис-
тих переконань. А може, справа в професіоналізмі? Адже недаремно дедалі 
голосніше звучать вимоги виробити критерії оцінки роботи суддів. Зробив 
три-п’ять помилок, виправлених колегами, – здавай кваліфікаційні іспити. 
Продовжують скасовувати рішення – здай мантію, не каліч долі людей. Су-
дова система має бути така, щоб вона сама позбавлялася випадкових слуг 
Феміди. Багато суддів, які отримали право на безстрокове правосуддя, ще, 
треба визнати, не готові до цього. 

Ну як довіряти суддям, які нехтують, зокрема, алібі обвинувачуваного. 
Невже і справді самообмова й обмова – королева доказів? 

(«Голос України», №242, 19 грудня 2003 р.) 

Івано-Франківська область 

Історія, розказана калушанином Олексієм Захаркіним та його мамою 
Ольгою, не підлягає ніякому свідомому людському розумінню. Знаючи про 
тортури, яких зазнають затримані у правоохоронних структурах, все ж з фак-
том публічної заяви про це «Вікна» стикнулися вперше. Тиждень без їжі, сну, 
під градом ударів та вишуканих методів вибивання потрібних показань про-
вів у різних районних відділах міліції Івано-Франківська 24-річний калуша-
нин. Спочатку було звинувачення у зберіганні маріхуани, потім – у скоєнні 
квартирних крадіжок. Тиждень родина шукала Олексія, нічого не знаючи про 
його долю. Довідались тільки вночі минулої п’ятниці, 23 травня, коли Олек-
сій потрапив у стаціонар Калуського ТМО з... перекушеною веною. 

Свідчить Ольга Захаркіна: 
«В суботу, 17 травня, близько 10 вечора подзвонили знайомі мого сина 

Олексія і повідомили про те, що вони бачили, як його затримали працівники 
Вовчинецького райвідділу міліції, що входить в структуру Івано-Франківського 
міськвідділу УМВС. Коли ми приїхали до цього райвідділу, машина сина, 
якою він керує за довіреністю, стояла під відділом. Мені повідомили, що 
Олексія у відділі немає, бо його вже відправили в ІТТ (ізолятор тимчасового 
тримання), а інших двоє затриманих, які їхали з сином, ще тут. Мене заспо-
коїли, що все відбувається в межах закону, а Олексію за його гроші навіть 
купили їжу. Я повірила. 

Але все ж наступного дня я зв’язалася з адвокатом Вороняком, і в поне-
ділок разом з ним на 9 годину ранку ми вже були у Вовчинецькому райвідділі 
міліції. Тут нам повідомили, що такого затриманого чи заарештованого немає 
і не було. Дочекавшись 13.00, я мала розмову з начальником слідчого відді-
лення, який при мені, подивившись у комп’ютер, сказав, що жодних даних 
про затримання мого сина немає. «Ні один слідчий Вовчинецького відділу 
міліції не проводив ніяких слідчих дій з вашим сином», – цитую його слова 
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дослівно. У мене була просто істерика, я кричала! На мою реакцію заступник 
начальника райвідділу (на жаль, прізвища теж не знаю), подивившись у кни-
гу реєстрації, повідомив, що мого сина затримано за зберігання маріхуани і 
завтра, тобто через 3 дні, згідно із законом, відпустять. Мене знову заспоко-
їли, що його не б’ють. 

У вівторок я вже була в ІТТ, щоб забрати сина. Але мені повідомили, що 
він у Вовчинецькому райвідділі. У відділі зі мною не хотіли говорити, тільки 
кричали, щоб я вступилася. Те ж мені сказали у міському відділі. Коли я вве-
чері у вівторок звернулася до чергового по Управлінню МВС п. Боднара, він 
повідомив, що сина відпустили, і він вже вдома. Те ж повідомили і матері 
іншого затриманого. Але наших дітей вдома не було. У середу ми вже обоє 
поїхали в Івано-Франківськ з адвокатами. Машина Олексія продовжувала 
стояти на штрафмайданчику. Сина знову не було ні у Вовчинецькому 
райвідділі, ні в ІТТ, ні в міськвідділі. За допомогою ми звернулися до 
прокурора Івано-Франківська. Його помічник повідомила нам, що наші сини 
затримані, вони – в ІТТ. Нам знову підкреслили, що їх не б’ють. 

Цього ж дня, 21 травня, разом з адвокатами ми надіслали телеграми Ге-
нпрокурору Піскуну, міністру внутрішніх справ Смирнову, Уповноваженій 
Верховної Ради з прав людини Карпачовій про те, що ми не можемо встано-
вити місцезнаходження наших дітей, доля яких невідома вже п’ять діб. Коли 
о восьмій вечора я приїхала додому, то мені зателефонувала мама другого за-
триманого хлопця і повідомила, що її син вже вдома, дуже побитий і лежить 
під крапельницею, бо вона боїться його відвезти у лікарню, щоб його знову 
не забрали. 

У четвер я потрапила на прийом до заступника прокурора нашої області 
Василя Головчака. Тільки від цієї людини я вперше почула пояснення, що 
моєму сину висунуто звинувачення у квартирних крадіжках, і з ним працює 
слідчий. Дізнавшись про те, що я нічого не знаю про долю Олексія вже шосту 
добу, він при мені дуже жорстко поговорив по телефону із начальником Іва-
но-Франківського міськвідділу Миколою Жовніром про неприпустимість не-
законних дій правоохоронців, коли одна людина після «відвідин» райвідділу 
лежить під крапельницею, а родина іншого (тобто я) у встановлений законом 
термін (протягом 12 годин) не повідомлена про затримання сина. За офіцій-
ними паперами, мого сина, затримавши 17 травня, відпустили 20 травня о 18 
годині, а слідчому, продовживши затримання Олексія, доставили сина 21 
травня о 1-й годині ночі. Мене цікавить, де був Олексій ці кілька годин, коли 
він був нібито звільнений? Яким був його статус? За словами сина, його за-
брали з ІТТ вже працівники Пасічнянського райвідділу міліції і без будь-яких 
пояснень знову просто били. На свободі він не був навіть кілька годин! 

Олексій стверджує, що в перерві між побиттям він чув голос одного із 
високопосадовців Івано-Франківського міськвідділу міліції, що, хоч вбийте 
його, але щоб явка з повинною була. Олексій її згоден був написати і раніше, 
але йому не давали, а тільки били... 

Вперше адвокату дозволили зустрітися з Олексієм на шостий день його 
затримання у четвер о 18.00. Сина від мене і адвоката просто ховали, перево-
зячи машинами із одного райвідділу до іншого! 

Перші три доби, згідно із законом, Олексій перебував під адміністратив-
ним арештом за зберігання маріхуани, яку йому, навіть не криючись, просто 
поклали працівники міліції при затриманні. Наступні три доби він був ареш-
тований за підозрою у вчиненні крадіжок (в його авто знайшли розвідний 
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ключ, ліхтарик та одну рукавицю – авт.), і слідчий пообіцяв, що о першій 
ночі в п’ятницю, коли мине цих три доби, Олексія випустять. У п’ятницю 
близько 23.00 ми приїхали у міськвідділ міліції. Слідчого не було, черговий 
мене грубо «послав» подалі. Черговий УМВС ніякою інформацією не воло-
дів. Повернувшись у міськвідділ Івано-Франківська, я з чоловіком знову ні-
чого не могла добитися. Четверо правоохоронців мені відверто і неприховано 
грубили. Додому ми приїхали ні з чим...». 

Як з’ясувалося згодом, Олексія о 18.00-19.00 з ІТТ забрали двоє праців-
ників Івано-Франківського міськвідділу і Вовчинецького райвідділу (колишні 
калушани, прізвищ яких до завершення слідства розголошувати заборонено), 
посадили у своє авто і привезли у... Калуський міськрайвідділ міліції. І знову 
запитання: у якому статусі в цей час перебував Олексій? Вже не арештований 
і ще не звільнений. Людина вже є невільною, якщо її забирають два високо-
посадові працівники міліції, не маючи жодної санкції на його арешт. А може 
колишнього засудженого (Олексій вже відбував тюремне ув’язнення – ред.) 
вже і людиною не вважають? 

Під тиском того, що його знову можуть затримати на ті злощасні три 
доби, Олексій вже у Калуському міськрайвідділі міліції пошкоджує собі ве-
ни: попросившись у туалет, він голкою, яку таємно забрав у відділі зі стола, 
розколупує шкіру на лівому передпліччі, а вену... перекушує! 

Олексій був доставлений у Калуське ТМО минулої суботи вночі о 4.10, 
коли... перерізав собі вени. Вже о п’ятій годині журналіст «Вікон» був у хірург-
гічному відділі ТМО біля палати № 9, де утримували Олексія. Саме «утриму-
вали», адже і медики, і правоохоронці, які охороняли доступ в палату, відмо-
вились впустити журналіста до хворого і таким чином перешкодили йому 
виконувати його професійні обов’язки. У якому статусі був Олексій, якщо у 
п’ятницю прокуратура Івано-Франківська не продовжила термін його утри-
мання під вартою і не порушила проти нього кримінальну справу?! Вже у су-
боту біля палати Олексія міліцейську охорону було знято. 

Біля Олексія у стаціонарі ТМО дозволили бути тільки його мамі. За сло-
вами Олексія, вперше за останній пекельний тиждень саме у лікарняній пала-
ті він зміг вперше зімкнути повіки і заснути! Від суботи (часу затримання) до 
наступної п’ятниці, за словами Олексія, йому не давали ні їсти, ні пити – 
тільки били! Відливали водою і знову били. 

Завдяки наполегливості мами Олексія, начальник слідчого управління 
прокуратури області В.Ткаченко направив її скаргу прокурору Івано-Франків-
ська В.Дідику для перевірки і вжиття заходів. Олексій, вже виписавшись з лі-
карні, був досліджений медиками для висновку судово-медичної експертизи, 
а цього понеділка він подав скаргу ще й у міську прокуратуру Калуша. 

Свідчить Олексій Захаркін: 
«Разом зі мною 17 травня в Івано-Франківськ на СТО їхали ще двоє зна-

йомих. Нас обігнала машина, з якої вийшли правоохоронці, деякі з «Берку-
та», і затримали нас, мотивуючи тим, що у кожного (!) виявили маріхуану. 
Мене відвезли до Вовчинецького райвідділу міліції. Впродовж усього тижня 
мене били. Наскільки мені відомо, це ж робили і з іншими хлопцями: одному 
відбили нирку, в іншого почався приступ епілепсії і його відпустили. Методи 
були вишуканими: коли наручники були одягнуті на руки під колінами, мене 
підвішували на лом, який ставили під стопами (така поза нагадує «калачик» і 
людина висить вниз головою – авт.); били 1,5-літровою наповненою водою 
пластиковою пляшкою по голові (після втрати свідомості тією ж водою від-
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ливали – авт.); на голову одягали протигаз, який був заповнений якоюсь рі-
диною, щоб не було чим дихати, і били по голові. Щоб не було слідів від на-
ручників, на руки намотували ганчірки, а потім вже вдягали наручники. Крім 
того, міцні міліціонери натискали руками на грудну клітку в область серця, 
що призводило до аритмії. Коли мене після тижня катувань колишні калуша-
ни, а тепер високі чини івано-франківської міліції, привезли до Калуського 
міськрайвідділу міліції, то попередили, щоб про це жодна жива душа не зна-
ла. Але тут знайшлися чуйні люди, які на моє прохання зателефонували до 
мами і розповіли, де я... Ну, а про те, що було далі, ви вже все чули» (Ігор 
Мудрик). 

(Газета «Вікна» м. Калуш, 
«Права людини», м. Харків, №16, 1-15 червня 2003 р.) 
Див також. – «Свобода», №28, 15-21 липня 2003 р. 

* * * 
«Мене били всі разом і по черзі, – розповідає Олексій Захаркін. – Підві-

шували на лом, постійно погрожували, що можуть убити й нічого за це не 
буде. Близько 21 години привели двох незнайомих хлопців напідпитку. Їх 
обіцяли відпустити, якщо виконають роль понятих. Один був неповнолітній, 
але це нікого не цікавило. При мені затриманим дали випит пляшку горілки, 
яку взяли з моєї машини. Вони дуже спритно з «горла» це зробили. До мене 
підійшов працівник міліції і наказав встати. Він збирався провести обшук. 
Запхав руки в задні кишені моїх джинсів і показав згорток з маріхуаною, яка 
нібито була при мені. Запитав, звідки це. «Вам видніше», – відповів я. Роз-
лючений опер вдарив кілька разів мене по обличчю...» 

«Півтори години його змушували зізнатися в тому, як пограбував квар-
тиру своєї дівчини в Івано-Франківську. Аби був поступливішим, регулярно 
били. Вони не хотіли чути про дружину й сина в Калуші, й те, що в обласно-
му центрі в нього нікого нема...» 

«Наступного дня під вечір О. Захаркіна забрали вже працівники Пасіч-
нянського відділення. На запитання, куди його везуть, «на річку топити», – 
почув у відповідь.. В першу ніч його возили в міськвідділ на Бельведерську. 
Тут довго складали протоколи, звинувачували у вчиненні понад 50 крадіжок 
в Івано-Франківську. Навіть пробували «начепити» вбивство, підказуючи, як 
підозрюваний викинув у каналізаційний люк загорнутий у чорну куртку піс-
толет. Та згодом від цієї затії відмовилися, бо помітили, що О. Захаркін слабо 
орієнтується в обласному центрі... Коли не Бельведерській не вдалося нічого 
вибити, Олексія відвезли в Пасічняньске відділення...» 

«Тепер знущалися по-справжньому, – згадує Олексій. – Не тільки підві-
шували на лом, але одягали протигаз, наповнений якоюсь рідиною. Пробував 
дихати – дуже пекло і боліло в грудях. Потім закривали отвір, аби задихався, 
пускали в очі газ з балончика. Коли висів, оперативник підставляв мені під 
спину коліно й стиснув зверху зліва руками. Біля серця починало боліти, я 
втратив свідомість. Важко сказати, скільки це тривало, загубив лік часу. В 
якомусь проміжку подзвонив М. Жовнір (начальник Івано-Франківського мі-
ськвідділу УМВС. – Ред.) Добре розпізнав його голос. «Можете вбити, але щоб 
явка з повинною була», – сказав він підопічним...» 

«Увечері приїхали М. Жовнір та з В. Кондратенком (начальником одно-
го з райвідділів Івано-Франківська). Закованого Олексія посадили в службо-
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вий автомобіль Миколи Йосиповича, котрим він доїжджав у Калуш додому. 
«М. Жовнір сказав, що може мене везти тільки в багажнику, аби не смердів, 
бо я ночував з бомжами. Черговий уже хотів покривалом застелити багаж-
ник, але втрутився В.Кондратенко, який захотів зі мною поговорити...» 

«Так вони втрьох дісталися Калуша. Завели Олексія в чергову частину 
міськрайвідділу. М.Жовнір наказав нікуди його не відпускати. А о 7-й годині 
він забере затриманого з собою й жодна душа не повинна знати про це...» 

З Калуського міськрайвідділу Олексій з перекушеними венами і був до-
ставлений у ТМО. З лікарні він просто вийшов: йому не було пред’явлено 
жодного обвинувачення... 

(За публікаціями «Вікон» та «Прикарпатської правди»). 

* * * 
Міністерство внутрішніх справ повідомило редакцію нашої газети про 

результати перевірки відомостей, наведених у публікації «Люди не вышли из 
этих зверей» («Свобода», №28 від 15-21 липня 2003 р.). 

Ігор Гавриленко, Центр громадських зв’язків МВС: 
«Перевіркою МВС встановлено: 
17.05.03 р. працівниками Вовчинецького відділення міліції Івано-Франків-

ського МВ УМВС України в Івано-Франківській області було затримано грома-
дян В. Ткачука, О. Гудяка та судимого у 2002 р. за ст. 186 ч.2 КК України (гра-
біж) до 4 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 2 роки 
О. Захаркіна... 22.05.03 р., перебуваючи в ІТТ, Захаркін написав явку з пови-
нною та зізнався у скоєнні квартирної крадіжки в м. Калуш, після чого на-
ступного дня його було доставлено до Калуського МРВ та опитано оперупо-
вноваженим карного розшуку І. Ющуком. 24.05.03 р., приблизно о 3 годині 
ночі, О. Захаркін попросився пройти до туалету, де порізав собі вени. Під час 
дослідчої перевірки за фактом обставин написання О. Захаркіним явки з по-
винною 02.06.03 р. у порушенні кримінальної справи відмовлено на підставі 
ст. 6 п.1 КПК України. Опитаний у ході службового розслідування О. Захаркін 
факт спричинення тілесних ушкоджень та заходи фізичного впливу працівни-
ками міліції у приміщенні Калуського МРВ заперечує. Руку пошкодив собі сам, 
оскільки вважав, що його знову можуть запровадити в ІТТ в Івано-Франківськ. 
За фактом отримання О. Захаркіним тілесних ушкоджень 03.06.03 р. також 
винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи на під-
ставі ст. 6 п.2 КПК України. Скарги матері Захаркіна щодо неправомірних 
дій працівників міліції стосовно її сина перевірялися прокуратурою Калуша. 
За їх результатами 24.06.03 р. в порушенні кримінальної справи відмовлено 
на підставі ст. 6 п.2 КПК України за відсутністю в діянні складу злочину». 

(«Свобода», №35, 9-15 вересня 2003 р.) 

* * * 
Ігор Мудрик, журналіст. 
Про випадок з калушанином Олексієм Захаркіним, який, не витримавши 

знущань івано-франківських міліціонерів, перекусив собі вени на руці, «Вік-
на» повідомляли відразу ж після цієї жахливої і далеко не поодинокої в умо-
вах сучасної України історії. Таких випадків на даний час трапляються сотні. 
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І лише десятки, а то й одиниці потерпілих від рук жорстоких «охоронців по-
рядку» людей намагаються відстояти свої законні права. 

Не опустила рук після трагедії і мати Олексія Захаркіна – Ольга Олекса-
ндрівна, яка, бажаючи справедливого покарання винних у цій справі праців-
ників міліції, звернулася з кількома заявами до прокуратури Івано-Франківської 
області, а відтак, отримавши незрозумілі листи-відписки, вирішила добиватися 
правди у значно вищих інстанціях. Відтоді пройшло уже 5 місяців. Тільки днями 
вона отримала хоч якусь гідну реакцію на побиття її сина та знущання над ним. 

Чи не щомісяця до Ольги Захаркіної приходили листи з відповідями на її 
численні скарги та прохання. «Порушень законності у діях працівників мі-
ліції не виявлено», – такі слова систематично надходили у листах до Калуша 
від прокуратури міста Івано-Франківська, причому її працівники навіть не 
зустрічалися ні з потерпілим, ні з його матір’ю. Лист з прокуратури Івано-
Франківської області від 14.08.2003 р. засвідчує, що і в цій юридичній інста-
нції великої уваги справі Захаркіна не приділялося: 

«... Перевірки всіх Ваших звернень, які надходили в прокуратуру облас-
ті, проведені всебічно, повно і об’єктивно. Підстав про скасування постанови 
про відмову в порушенні кримінальної справи, винесеної за результатами пе-
ревірки Ваших звернень не вбачається, а тому Ваша скарга задоволенню не 
підлягає». 

Після таких відписок Ольга Захаркіна почувала себе самотньою в пусте-
лі. Але завдяки публікаціям у газетах (першими відгукнулися «Вікна», далі 
були «Прикарпатська правда», «Свобода») і журналістам «Вікон», які здійс-
нюють реалізацію проекту «Свобода слова та права людини» за підтримки 
Посольства США, цією справою зацікавилися юристи Харківської правоза-
хисної групи. Відтак, про жахи в івано-франківських ізоляторах тимчасового 
тримання дізналися і в парламентському комітеті з питань прав людини, на-
ціональних меншин та міжнаціональних відносин. Голова комітету народний 
депутат Геннадій Удовенко під час конференції «Свобода слова та права лю-
дини в Україні», що відбулася у вересні під егідою Посольства США, висту-
пив з доповіддю про катування в Україні і навів лише один приклад – якраз 
історію з Олексієм Захаркіним: «За кожним таким листом ми направляємо 
запит у різні правоохоронні органи, але жодного разу мені не відповіли, що 
хтось винен! Днями я надіслав новому міністру внутрішніх справ Білоконю 
запит щодо встановлення осіб, винних у жорстокому поводженні із затрима-
ним калушанином Захаркіним...» Надія була слабкою, але вона була. 

Ольга Захаркіна, відчувши підтримку у своїй боротьбі за справедливість 
(після публікацій у «Вікнах» телефоном її підтримали десятки калушан), ви-
рішила все ж підсилити свій захист, тому звернулася з листами до народного 
депутата Ігоря Насалика, в Адміністрацію Президента України, Секретаріат 
Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової та у 
Генеральну прокуратуру. 

А тим часом на адресу сім’ї Захаркіних продовжували надходити уже 
звичні і майже аналогічні за змістом листи-відписки з прокуратури Івано-
Франківська. Відповіді з обласної прокуратури також не вирізнялися великим 
прогресом у цій справі, а деякі з них мали і досить цинічний характер. При-
міром, у листі, датованому 15.09.2003 р., йшлося про події уже наступного 
дня: «У зв’язку із оскарженням Вами даного рішення, прокуратурою області 
16.09.2003 р. призначено службове розслідування, яке проводиться працівни-
ками УМВС України в Івано-Франківській області і на даний час ще не заве-
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ршено. Після одержання матеріалів службового розслідування прокуратурою 
області буде прийняте рішення про обгрунтованість відмови прокуратури м. 
Івано-Франківська в порушенні кримінальної справи по наведеному факту, 
про що Вас буде додатково повідомлено». 

Наступне послання з області надійшло до Калуша уже в другій половині 
жовтня. В листі начальника відділу прокуратури області, старшого радника 
юстиції О.Аверкової, крім вище наведених загальних фраз, було включено 
ще й «деталі розслідування», які вразили Ольгу Захаркіну своєю підкрес-
леною цинічністю. «Вивченням в прокуратурі області, – йдеться у листі, – 
вказаних матеріалів про відмову в порушенні кримінальної справи встанов-
лено, що під час перебування в Калуському ТМО Захаркін О.М. претензій до 
працівників міліції не висловлював і не пояснював причини заподіяння собі 
тілесних ушкоджень (пошкодження вени). 24.05.2003 р. при огляді Захаркі-
на О.М. лікарями на його тілі крововиливів виявлено не було. 

Згідно акту судово-медичного обстеження від 26.05.2003 р. (тобто через 
два дні після трагедії. – Авт.) у Захаркіна О.М. виявлено 3 садна правого 
плечового суглобу, плеча та передпліччя, 3 синці плечового суглобу та плеча, 
3 садна та 8 подряпин лівого передпліччя та 2 садна лівої гомілки, що від-
носиться до легких тілесних ушкоджень». Якщо б цей лист прочитала зовсім 
стороння і не ознайомлена з цією справою людина, то вона б неодмінно зро-
била висновок, що батьки Олексія забрали сина з лікарні, побили, а потім 
відвезли на експертизу. Абсурднішої ситуації годі і придумати! 

Але після таких листів Ольга Захаркіна зовсім не впадала у відчай, на-
діючись на те, що законність в Україні, бодай наймізерніша, все ж мусить бу-
ти. Першими ластівками до можливих змін на краще стали три кореспонден-
ції, які надійшли до неї водночас на початку минулого тижня. Це були повід-
омлення з Адміністрації Президента України (на ім’я народного депутата Ігоря 
Насалика та Ольги Захаркіної), з Генеральної прокуратури України (на ім’я 
заступника прокурора області В.П. Головчака та заявниці) і з Секретаріату 
Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової про 
розгляд її скарг та прохань. 

А лист, який надійшов минулої п’ятниці з обласної прокуратури, водно-
час і втішив, і неабияк здивував її. Зрештою, подивуватися такому раптовому 
прозрінню правозахисників міг би кожен. «Повідомляю, – йдеться у листі на-
чальника відділу прокуратури області, старшого радника юстиції тієї ж О.Авер-
кової, – що Ваші скарги, які поступили з Координаційного комітету по боро-
тьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України, в 
прокуратурі області розглянуті. 

За результатами розгляду Ваших скарг прокуратурою області 03.11.2003 р. 
порушено кримінальну справу по факту перевищення працівниками Івано-
Франківського МВМ УМВС України в Івано-Франківської області своїх службо-
вих повноважень за ознаками злочину, передбаченого ст. 365 ч. 2 КК України»... 

Що це, сумлінне виконання покладених на працівників прокуратури 
правозахисних обов’язків чи передчуття неминучості ротації кадрів від втру-
чання «нової мітли» в особі наступника Святослава Піскуна? Сама Ольга 
Захаркіна вважає, що на цьому ще рано ставити крапку: 

– Але я буду разом з сином боротися до кінця, щоб дати надію на мож-
ливість добитися у нашій країні справедливості тим, хто її втратив остаточно. 
Злочинці у погонах мають бути покарані! Висловлюю подяку за підтримку і 
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неоціненну допомогу колективу газети «Вікна», народному депутату Ігорю 
Насалику та його помічникам Тетяні Головатчук та Надії Рим. 

* * * 
Руслан Угринчук, м Івано-Франківськ: 
7 вересня на адресу прокурора області Юрія Юрченка надійшло депу-

татське звернення депутата обласної ради від Коломийського багатомандат-
ного виборчого округу №18 Юрія Романюка, в якому він просить призначити 
проведення прокурорської перевірки «за фактами цинічного і грубого побит-
тя трьох мешканців міста Коломиї працівниками Яремчанського МВ УМВС 
та дотримання законності працівниками Яремчанського МВ УМВС під час 
затримання, супроводження, дотримання прав і свобод людини під час тим-
часового затримання і перебування під вартою, а також дотримання всіх про-
цесуальних норм ведення допиту і його протоколювання». 

Окремо депутат просить перевірити дотримання всіх процесуальних норм 
слідчим Івано-Франківської лінійної міліції (прізвище слідчого зі зрозумілих 
причин не називаємо), у якого перебуває на розгляді дана справа, щодо її об’єк-
тивності і законності, а також щодо дотримання антикорупційного законодав-
ства з боку слідчого. 

Копії звернення направлено голові ОДА Михайлу Вишиванюку, голові 
обласної ради Василю Брусу та начальнику обласного управління УМВС Бог-
дану Керницькому. 

В чому ж річ? На основі депутатського звернення та заяв-пояснень по-
терпілих (чи то пак обвинувачених) спробуємо відтворити хронологію подій. 

Отож, приміський поїзд Рахів-Коломия... 27 серпня цього року на ста-
нції Ворохта близько 9 години вечора у нього сіли три хлопці та дві дівчини. 
Молоді люди поверталися з відпочинку, під час якого сходили на Чорногор-
ський хребет. У Ворохті на кожного купили по одній пляшці пива «Оболонь». 

Дорогою заповнювали вільний час грою у карти. Проте, проїхавши чи-
малу відстань, до них почали чіплятися розігріті алкогольними напоями па-
сажири з сусіднього купе, мовляв, чого спілкуються російською мовою. На 
п’яні провокації хлопці намагалися не реагувати. Однак один з підпилих па-
сажирів біля станції Микуличин схопив П. і головою вдарив його об дерев’яну 
спинку лавки. З носа потерпілого потекла кров. Захищаючись, П. дав напад-
нику відсіч кулаком. На допомогу «затівайлі» (оскільки знали його як місце-
вого жителя) підбігли інші пасажири. Вважаючи за доцільне не посилювати 
інцидент, хлопці схопили свої рюкзаки і вибігли на перон станції Микули-
чин. Проте призвідники бійки кинулися за ними і на пероні продовжили свою 
справу. 

Спостерігаючи за цим безчинством, одна із жінок-пасажирок підняла 
ґвалт, мовляв, «перестаньте бити дітей, заб’єте на смерть». В цей момент хлопці 
в черговий раз схопилися за свої рюкзаки і знову забігли до поїзда. Побиті і 
скривавлені, вони доїхали до станції Яремча (біля 22.40 ), де їх уже чекав 
наряд яремчанської патрульно-постової служби з 5-6 чоловік. 

Здавалося б, неприємності скінчилися, адже ось вони – правоохоронці. Та 
де там. Працівники патрульно-постової служби фактично повикидали хлопців з 
вагона на перон і без з’ясування обставин справи завалили їх на землю, у грубій 
формі начепили наручники та обшукали. На прохання П. до однієї з дівчат дати 
йому одеколон, щоб промити рану і зупинити кровотечу працівник ППС гру-
бо вихопив і викинув банку одеколону у смітник, а потім ще й ударив потер-
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пілого кийком. Загалом в заявах-поясненнях хлопців мовиться, що під час їх-
нього перебування на пероні вокзалу всі працівники ППС систематично били 
їх кийками, руками та ногами. 

Незважаючи на видимі ознаки серйозного побиття (кровотечі і т.п.), чер-
говий медик не склав акт медичного обстеження. На наявність в організмі ал-
коголю хлопців не ідентифікували, однак в подальшому їх звинуватили у се-
редній стадії алкогольного сп’яніння. Після медичної установи затриманих 
повезли до Яремчанського міського відділу міліції. Тут, цитуючи відтворен-
ня хронологічних подій за Юрієм Романюком, випробування продовжилися. 
Ударами ніг П. загнали у камеру. Від нього вимагали підписати якийсь доку-
мент, при цьому не надали можливості ознайомитися з його змістом. За таких 
обставин ставити свій підпис під документом П. відмовився, за що отримав 
серію стусанів. 

Затриманий Б. потрапив у міськвідділ міліції, взутий у сандалі на голу 
ногу. Отож, за його свідченням, працівник міліції свідомо ставав йому на па-
льці ніг, при цьому намагаючись завдати якомога більшого болю, тиснув і 
крутив своїми мундирськими чоботами. Затриманий З. теж був підданий ек-
зекуції. Черговий, не бажаючи записувати суть подій зі слів потерпілого, нав’я-
зував йому свою версію зі свідомим обвинувачувальним контекстом. Звину-
вачував затриманого, мовляв, той курив «травку». Так званий допит супро-
воджувався побиттям. 

Від 8 години ранку до 12 години дня триманих не пускали в туалет, всі 
прохання ігнорувалися, принижувалися їх честь і людська гідність. 

Наступного дня в Івано-Франківську хлопці підписали пояснення, скла-
дені за версією слідчого. Жодних зауважень або незгод затриманих з текстом 
пояснень слідчий до уваги не брав. Навпаки, погрожував, що у разі, якщо вони 
не підпишуться під запропонованим текстом, їх в Івано-Франківську чекає ще гі-
рше, аніж в Яремчі. Залякані, знесилені, не усвідомлюючи наслідків свого під-
писання під сфальсифікованим протоколом та поясненням, хлопці погодилися 
залишити свій підпис... 

Сьогодні слідчим Івано-Франківської лінійної міліції проти хлопців по-
рушена кримінальна справа. Більше того, мовиться в поясненнях на адресу 
прокурора, від одного з потерпілих в неприхованій формі вимагаються «від-
купні» в сумі 2 тисячі доларів США за «закриття» справи. 

Отож, на думку депутата обласної ради Юрія Романюка, з огляду на ви-
щевикладене, є всі підстави для того, щоб проти працівників Яремчанського 
МВ УМВС, котрі чергували в ніч з 27 на 28 серпня, порушити кримінальну 
справу. 

(«Західний кур’єр», №39, 18 вересня 2003 р., 
«Права людини», м. Харків, №28, 1-15 жовтня 2003 р.) 

* * * 
Село Дем’янів, Галицький район, Івано-Франківська область. 
20 грудня 2000 року в одному містечку Івано-Франківщини сталося умисне 

вбивство пенсіонерки, начебто, з метою пограбування. 
Слідчі органи швиденько хапнули кількох підозрюваних, та поквапилися: 

не ті. Відпустили цих додому й арештували інших трьох, у тому числі, непо-
внолітнього К., який мешкає за 100 кілометрів від місця події. Усі троє, в тому 
чмслі, неповнолітній К., пишуть явки з повинною. О, це вже вагомий доказ, 



 109 

дарма, що ці явки написані не до арешту, а в слідчому ізоляторі. Однак, вони 
фігурують як константа – самі написали, за ручку ніхто не водив. Дарма сві-
док Н. Зауважує: «Так, я чула, як кричав, благав пощади К.». 

Кілька волосин, знайдених у потерпілої в руці, на якійсь стадії слідства 
зникли як речові докази. Виникає резонне питення: чому?. Що сказала експе-
ртиза слідству, судам невідомо – висновків немає. Але вбивці є, слідство знає, 
хто вони, і справу скеровує до суду! 

Сліди взуття на місці злочину, подушка зі слідами крові теж зникають 
як речові докази. 

В Україні є чинний КПК. В ньому чітко вказано: тримання під вартою 
не може перевищувати 6 місяців. Цей термін може продовжити заступник, а 
далі – Генеральний прокурор України, але не довше, ніж до півтора року. 

К. арештовано 16.01.2000 року. Дозволу на тримання під вартою ані від 
заступника, ані від Генерального прокурора немає. Верховний Суд України 
каже: ми не заарештовували, то й випустити не можемо. Генеральна прокура-
тура: він числиться за судом, то й не маємо права випускати з-під варти. Служба 
пані Карпачової відправила скаргу на дії суддів до... Генеральної прокурату-
ри. Там – до ВСУ. А далі? Навіть не відповіли. Ось і ходить пісенька по колу. 
Слідчий справу – до суду. Суд – на дослідування. З прокуратури – знову до суду. 
Захисник з прав людини – тим, на кого скаржаться. 

Арештований неповнолітній, хворий на серйозну хворобу шкіри, прак-
тично весь в струпах, без лікування, протиправно залищається в тюрмі. ВСУ 
вдруге відправив справу на новий розгляд до апеляційного суду. 

(«Закон і бізнес», №45, 11 листопада 2003 р.) 

Кіровоградська область 

Один из самых больших успехов Кировоградской милиции в деле борь-
бы с распространением наркотиков обернулся трагедией. Как сообщили в 
конце февраля все газеты областного центра (со ссылкой на Центр общест-
венных связей областного управления МВД), сотрудники отделения по борь-
бе с незаконным обращением наркотиков выявили самую большую за после-
дние десять лет партию маковой соломки, которая хранилась в одном из га-
ражных кооперативов Кировограда. Сообщалось и о задержании двух граждан, 
местных жителей, подозреваемых в хранении небывало большого количества 
наркотического зелья. А через несколько дней, 21 февраля, один из этих дво-
их выбросился из окна четвертого этажа здания горотдела милиции. Произо-
шло это во время его встречи с неким адвокатом. Редакция «УЦ» задалась 
целью получить ответы на вопросы: почему это произошло и какие последст-
вия из этого вытекают? 

Рассказывает нынешний (третий по счету) адвокат подследственного, 
сделавшего этот трагический прыжок, Людмила Сосна, взявшая на себя его 
защиту уже после свершившейся трагедии: – Это беспрецедентный случай 
для всей мировой адвокатской практики, – говорит Л.Сосна, – подозревае-
мый почему-то выбрасывается из окна во время беседы с адвокатом! Возни-
кают вопросы: что же это за адвокат? По какому договору он работал? Кем 
заключен договор, если он есть?.. Но это вопросы для дисциплинарной пала-
ты адвокатов... Со мной договор был заключен официально 20 февраля в 
офисе. Я попыталась выяснить, где находится мой подзащитный, и... нашла 
его на следующий день уже в отделении реанимации областной больницы, в 
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гипсе, с двумя переломами позвоночника. Процитирую жалобу моего подза-
щитного в Генеральную прокуратуру: «...из последних сил я держался в ла-
пах беспредельщиков и садистов... мне угрожали бросить на «петушатник», 
«опустить»... 20 февраля появился адвокат, но, боясь за свою жизнь, я ему о 
пытках не сказал и вообще отказался давать показания... Когда же он ушел, 
меня вновь пытали, а затем сказали: «Раздевай спортивные брюки для подк-
лючения тока к половому органу». Это вконец сломило меня... Я готов был 
подписать все что угодно». 

Могу официально заявить: в отдел розыска на втором этаже городской 
милиции войти простому смертному, и даже адвокату, просто невозможно. 
Многие подзащитные (не только мои) не раз сообщали, что именно там приме-
няются изощренные пытки – «поза попугая», противогаз с перекрытым клапа-
ном, подвешивание на палке, продетой под локтевые суставы скованных рук. 
Но я еще не слышала о пытках электрическим током с помощью магнето, с 
зажимаи – «крокодильчиками» на ушах. Есть заключение судмедэкспертизы, 
проведенной по моему ходатайству. В нем зафиксированы такие следы, ко-
торые, как свидетельствует эксперт, могли оставить узкие зажимы с зубцами – 
и в срок, когда подзащитный находился в стенах городского отдела внутрен-
них дел. 

Вернемся к 21 февраля. В тот день у моего подзащитного появился уже 
второй адвокат. Цитирую вновь жалобу: «...мужчина, который любезничал с 
операми, сказал, что он бывший следователь, а теперь адвокат... я понял, что 
моя жизнь закончилась, так как он сказал, что он здесь работал и поэтому, 
чтобы я по-хорошему признавался и не вздумал отказаться от явки с пови-
нной... Я понял, что мама так и не узнает о том, что со мной вытворяют...» 
Это происходило в кабинете следователя, в его отсутствие. Теперь этот сле-
дователь отстранен, оказался «крайним». А это, я убеждена, порядочный че-
ловек. Но цитирую дальше: «...адвокат заявил, что я должен согласиться на 
его защиту и отказаться от предыдущего адвоката... и я действительно понял, 
что мне пришел конец... Я, опасаясь угроз и убедившись в своей беспомощ-
ности, решил покончить жизнь самоубийством...» Это написал 26-летний че-
ловек, который даже не был женат, морской пехотинец в прошлом, ранее не 
судимый... 

Кировоград – мой родной город, мне больно, что в нем такое произош-
ло... Уже две жалобы, отмечает Л.Сосна, направлены ею в Генеральную про-
куратуру Украины и прокурору области. Вторая, от 26 февраля, появилась в 
связи с тем, что, по ее оценке, не была обеспечена защита материалов дела с 
целью неразглашения тайны следствия, а подозреваемому, реально опаса-
ющемуся за свою жизнь, не обеспечены меры безопасности, согласно ст. 521 
УПК Украины, в больничной палате. В ней же высказаны сомнения в по-
длинности отдельных документов в деле, указанных в них времени и дат, а 
также в имеющихся разночтениях в документах. В связи с этим, считает 
Л.Сосна, проверку должны провести не областные правоохранительные ор-
ганы, а следственная комиссия Генпрокуратуры. – Кроме того, – говорит ад-
вокат, – возникла уже, и я заявляю об этом, и реальная угроза моей жизни. 
Мне, адвокату, звонят неизвестные и угрожают, что мне проломят голову и 
дело будет в «нераскрытке» – я даже слова такого не слышала... 

Редакция «Украина-Центр» попросила прокомментировать ситуацию обла-
стное управление внутренних дел. – Немедленно по факту, – сообщил нам 
заместитель начальника УМВД Владимир Фильштейн, – было начато служе-
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бное расследование. Начальник управления генерал С.Никитенко категори-
чески поставил вопрос о наказании виновных и увольнении из органов. 
Административные меры будут приняты. Сделать нас это обязывает сам 
факт: встреча подследственного с адвокатом проходила вне изолятора – уже 
этим была создана возможность для совершения попытки самоубийства. Нет 
в городском отделе соответствующих помещений. Но все это, разумеется, 
не снимает ответственности с наших сотрудников. – Что инкриминирова-
лось подследственному? – Было возбуждено дело по факту хранения нарко-
тиков – только хранения, возможно, даже без цели сбыта. Речь шла о круп-
ной партии, как вы знаете, сообщались разные цифры, но окончательная оце-
нка экспертов – 132 кг маковой соломки. – По сообщениям прессы, в этом 
деле много странностей... – С этим можно согласиться. Странная ситуация, 
например, со сменой адвокатов. Вначале появился один адвокат. Затем – дру-
гой. Почему-то в присутствии этого другого подследственный и выбросился 
из окна. – Что же могло толкнуть его на этот шаг? – Мотивов и версий может 
быть множество. Среди них – и боязнь ответственности за содеянное, и страх 
перед возможными подельниками, и насилие со стороны милиции. – Однако, 
как сообщают СМИ, применялись якобы не просто «меры физического воз-
действия», а пытки электротоком, с «крокодильчиками» на ушах. – Мы сами 
вынесли постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы. Вы-
воды бюро – отрицательные, хотя какие-то следы на мочках ушей у подслед-
ственного имеются. Но на фоне многочисленных ушибов и порезов, которые 
он получил, выбивая стекло, и при падении, судить об их происхождении было 
бы преждевременно. Свое слово должны сказать медицина и прокуратура. 

Естественно, редакция «УЦ» обратилась к прокурору Кировоградской 
области Юрию Данильченко с просьбой дать комментарий. В ответ на прось-
бу мы получили заявление пресс-центра облпрокуратуры, которое цитируем: 
«Викинутися з вiкна пiдозрюваного, як повiдомляють газети, змусив не страх 
перед покаранням, а страх перед тортурами, яких вiн зазнав з боку працiвникiв 
мiлiцiї. Прокуратурою Кiровського району м. Кiровограда проведено перевiрку 
даного факту, у результатi якої у порушеннi кримiнальної справи щодо працiв-
никiв мiлiцiї було вiдмовлено за вiдсутнiстю у їх дiях складу злочину. Проку-
ратурою областi перевiрено законнiсть прийнятого рiшення i скасовано поста-
нову про вiдмову у порушеннi кримiнальної справи, оскiльки виявленi новi 
обставини, якi потребують додаткової перевiрки. У даний час прокуратурою 
проводиться додаткова перевiрка, у тому числi i за фактом замаху на втечу 
затриманої особи, пiсля чого буде прийнято рiшення, вiдповiдно до вимог За-
кону». Добавить к этому остается немного. Смерть подследственного могла 
стать событием, бесповоротно обрывающим нити для продолжения следст-
вия. Кому это было бы на руку? 

(«Украина-центр», №10, 7 марта 2003 г.; 
«Права людини», м. Харків, №7, 1-15 березня 2003 р.) 

* * * 
Сергей Гриценко, депутат городского совета г. Александрия, председа-

тель правления Союза предпринимателей Александрии, заместитель дирек-
тора Центрального рынка, 18 марта 2003 г.: 

«...22 февраля 2003 года работниками ОБОПа были задержаны четыре 
контролера Центрального рынка... Я поехал в прокуратуру. Возле здания горо-
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дской прокуратуры меня остановили двое в штатском. Я вышел из автомоби-
ля, представился. И они представились как майор Колтырин и его замести-
тель Левченко, хотя удостоверений своих не показали, а показали санкцию, 
что меня необходимо доставить к следователю прокуратуры Болгарину. Я по-
казал им свое депутатское удостоверение... Однако они сказали: «Нам все 
равно, кто ты такой. И раз мы уж тут тебя остановили, то ты сейчас поедешь с 
нами». Я отказался это сделать. Подъехали еще два их работника, они насильно 
впихнули меня в машину и увезли в отделение ОБОП. И это несмотря на то, 
что я говорил им, что они нарушают ст. 31 Закона Украины «О статусе депута-
тов местных советов», согласно которой следует уведомлять городской совет 
в случае задержания депутата. 

В горотделе милиции Колтырин сказал: «Ты нам, в принципе не нужен. 
Нам нужен твой мэр. Давай показания на Цапюка и можешь идти гулять»... 

Я сразу попросил вызвать мне адвоката. Через некоторое время приехал 
Черныш (депутат областного совета, юрист по образованию). Они дали мне 
время с ним побеседовать. Он при этом не заявил, что я был незаконно арес-
тован, и что они не имеют права меня допрашивать, и что все это незаконно. 
Черныш сказал: «Ты держись, не переживай. Все будет нормально» и уехал, 
а я остался с ними... Они сказали: «Сейчас мы тебя пока в камеру посадим, 
там над тобой другие люди поработают. А потом, когда будешь уже готов, 
пойдешь к Болгарину»... Не знаю, чего они выжидали. Пришли незнакомые 
мне люди и привезли меня к следователю Болгарину. Я зашел к Болгарину и 
сразу же ему заявил о том, что был незаконно задержан и что протестую про-
тив того, что в отделении ОБОП мне угрожали. Он это нигде не зафиксиро-
вал... «Вас же не били?», – задал он мне такой вопрос. Я сказал, что физиче-
ское насилие по отношению ко мне применяли тогда, когда сажали меня в 
машину, психологическое же давление осуществлялось постоянно. Тогда он 
говорит: «Мне нужны от вас три ответа, и вы идете домой... Только же вы 
должны ответить так, как мне интересно. Вы же понимаете». Я говорю: я 
отвечу так, как оно было на самом деле... Вышел он из кабинета, затем зашел 
и сказал: «Я задерживаю вас на трое суток». И меня отвезли в камеру в горо-
тдел милиции. Хочу сказать, что там, где я был закрыт, вообще не кормят. 
Еды как таковой там вообще нет. Сколько бы там человек не находился, еды 
ему вообще не дают. Задержанные там находятся в ужасном состоянии... 

Около 16.00 следователь Болгарин вызвал меня и сказал, что будет про-
водить очную ставку... Сама очная ставка состояла из двух вопросов. Конт-
ролер Гаращенко сказал, что давал мне деньги, что это было в 13.30, в пятни-
цу. Но в это время я был в горсовете, меня там видели... Мне потом сказали, 
что контролер может поменять этот день на другой. После этой очной ставки 
меня снова закрыли в камеру, где я просидел еще двое суток... 

В 10 часов утра 27 февраля за мной пришли работники ОБОП. Это как 
раз по истечении трех суток после моего задержания. И повезли меня ко мне 
домой, где произвели обыск. Им нужен был мой холодильник... Мои обвини-
тели упорно заявляли, что холодильник был взяткой... Вынесли из квартиры 
холодильник, после чего забрали у меня паспорт и депутатское удостовере-
ние... Затем они меня вывели и повезли назад в отделение ОБОП. Минут че-
рез десять туда приехал следователь Болгарин. Я ему сразу заявил, что трое 
суток моего задержания истекли, поэтому я хочу, чтобы меня либо освободи-
ли, либо везли к судье. Он сказал: «Мы тебя и так везем к судье». И повезли 
меня в сторону Кировограда... В Кировограде, где-то с 11.00 до 18.00 меня 
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катали по городу, постоянно угрожая, добиваясь того. чтобы я подписал при-
знание, которое они мне скажут. Они возили меня и запугивали. Говорили, 
что я дурак, и что у них есть возможность пустить меня паровозом: «Мы пус-
тим тебя паровозом и будешь сидеть по самому максимуму, если не скажешь, 
что ты давал деньги тому-то»... Но я отказывался давать нужные им показа-
ния. Тогда с их стороны пошли уже конкретные угрозы: «Мы тебя сейчас или 
завезем куда-нибудь, и никто тебя не найдет, или поедем в тюрьму: у нас там 
есть специальные камеры, где с тебя выбьют эти показания». В итоге они по-
дъехали к областному суду, взяли там еще несколько человек и поехали в 
Ленинский суд. Было уже начало седьмого. Там я первый раз увидел своего 
адвоката – Мазуренко Наталью Юрьевну. Когда я понял, что Черныш пытае-
тся меня обмануть, я ее нанял. Оказывается, они меня все это время прятали 
от нее, не говорили, где я нахожусь. С адвокатом в этот раз я так и не пооб-
щался... Судья продлил мне еще на семь суток арест до выяснения дел и ска-
зал моему адвокату, что меня повезут в Александрию, а на самом деле меня 
оставили в Кировограде и там закрыли. Камера там, конечно, страшная была, 
не чета александрийской: постоянно вода бежала, никакого света, бриться 
мне не давали, мыться тоже не давали, выводили меня на пять минут утром 
сходить в туалет. И все. Все остальное время я был закрыт... За это время 
приезжали работники ОБОП, уже областного, и все меня уговаривали, чтобы 
я дал показания. Там физических воздействий ко мне не применяли, но по-
стоянно было психологическое давление. Уже находясь в областном СИЗО, 
на четвертые сутки, в общей сложности, на седьмые, мне разрешили встречу 
с адвокатом... В Кировограде тоже не кормят. Жена привозила мне передачу, 
а начальник ИВС витамины не принимал, говорил в мой адрес: «Пусть тубе-
ркулез подхватит». Половину заберет, половину разрешит. Витамины заби-
рал, сок, воду сладкую, все то, что содержало витамины. Я постоянно заяв-
лял, что у меня болит желудок. На что мне отвечали: «Скажешь как надо, тогда 
пойдешь гулять»... Когда адвокат смог ознакомиться с делом и разобраться 
во всем этом, судья выпустил меня под подписку о невыезде. Работники 
ОБОПа были шокированы. Сейчас мое дело ведет уже третий следователь... 
Я делаю вывод, что все это – «заказ». Если дело возбудили в Александрии, то 
почему его забрала областная прокуратура?.. Кроме всего этого, оказывается 
всяческое давление на свидетелей. Со всех сторон идет давление. На контро-
леров идет давление. Один наш контролер, Чупринец Андрей, избит и нахо-
дится сейчас в отделении неврологии ЦГБ. Он до сих пор отойти не может. 
Его так избили за то, что он не хотел говорить «как надо». Остальных немно-
го побили, и они сразу сказали то, что надо...» 

С. Гриценко после 10-дневного содержания в местах предварительного 
заключения 14 марта поступил в блок интенсивной терапии хирургического 
отделения ЦГБ с диагнозом «Язвенная болезнь 12-перстной кишки, ослож-
ненная кровотечением». 

(«Городской курьер», г. Александрия, №12, 20 марта 2003 г.) 

* * * 
Рискнем вновь вернуться к «опасной» теме некоторых особенностей ра-

боты правоохранительных органов. Вернее, отдельных их подразделений, где 
упомянутые в Конституции обстоятельства получили фактическое подтверж-
дение и стали предметом служебного расследования. Вспомним хотя бы о 
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«чистосердечном признании» Виктора Трущака из Новоукраинки – после 
«обработки» в райотделе на предмет его причастности к краже на местной 
тракторной бригаде он попал на операционный стол... 

Нужно отдать должное тогдашнему заместителю начальника УМВД в 
Кировоградской области Алексею Костенко – параллельно с журналистским 
расследованием «УЦ» он оперативно инициировал внутреннюю служебную 
проверку. Как потом сообщила прокуратура области, против «ретивых» слу-
жак было возбуждено уголовное дело по факту нанесения ими телесных по-
вреждений. 

(«Украина-центр», г. Кировоград, №50, 12 декабря 2003 г.) 

* * * 
«Ми сьогодні побоялися сина відпускати з дому у місто: схоплять, би-

тимуть до півсмерті, щоб зізнався в тому, чого не скоював...» 
Розслідування світловодської трагедії про зникнення дівчат взято під 

особистий контроль президента та міністра внутрішніх справ. Що буває після 
цього, говорити багато не треба. Активізується область, себто Кіровоград, 
надсилає своїх численних «контролерів», приїздять перевіряючі та контро-
люючі зі столиці... і починає вся ця машина крутитися з однією метою: знай-
ти винуватців, розкрити злочин. Так ось, як розповідали мешканці Світло-
водська, правоохоронці почали відпрацювання міста: проводилися масові 
опитування громадян, затримували підозрілих на вулицях, в домівках. Під 
цю гарячу руку потрапляли хронічні й нехронічні наркомани, бомжі, ті, хто 
«остограмився», а хто й прийняв на душу більше... Їх буцімто брали до діль-
ниці і там «розпитували» по справі зниклих дівчат... та так, бувало, «дороз-
питувалися», що ті, не витримуючи насильства над собою, зізнавалися «в 
усьому»: і в тому, що вбивали дівчаток, і в тому, що закопували їх... Справе-
дливості ради, варто сказати, що напередодні в пресі з’явилося повідомлення, 
що, справді, останки дівчаток знайдено разом з елементами одягу, в якому 
вони були одягнені у день зникнення... Кажуть, що буцімто шестеро «вин-
них», не виносячи катувань, вже зізналися, що саме вони є вбивцями... 

На прохання назвати прізвища цих «закатованих» наші телефонні інфо-
рматори промовчали, пояснивши, що бояться назвати не лише прізвища тих, 
кого били в міліції, а й прізвища свої... Мовляв, бояться, бо «правди все одно 
не доб’єшся, а розправи після цього не минути й нам... Боїмося ми і не при-
ховуємо цього, бо в якій державі живемо, самі знаєте. Он Гонгадзе вбили – 
досі нічого невідомо...». 

Між тим, інформація отримана, звичайно, вона потребує доповнень, 
погляду з іншого – протилежного боку. І ми вирішили з’ясувати, що ж з 
цього приводу думає світловодська міліція в особі її керівника – Ігоря Влади-
славовича Іванова. 

«Ні я особисто, ні прокуратура міста жодної скарги щодо побиття за-
триманих не отримували». 

А ви що, сподівалися на те, що він вам підтвердить?» – згадалися слова 
все того ж аноніма... Втім, треба віддати належне І.Іванову. Не маючи наміру 
спочатку говорити за цією темою багато, він все-таки дав відповіді на всі за-
питання нашого видання, запросивши звертатися за потребою щоразу, коли 
виникає потреба. Коротко його коментар зводився до наступного: справді, 
знайдено було останки дівчаток, експертиза підтвердила частково окремі ви-
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сновки, але остаточні висновки – ще попереду. В місті працює ще понад 150 
осіб з області та столиці. Є представники з Генеральної прокуратури, з МВС 
столиці, Кіровограда. 

На пряме запитання нашого кореспондента, чи справді в Світловодську 
проводиться щось на зразок облав, затримуються люди, міліція вибиває з 
них зізнання, І.Іванов відповів так: 

«До мене особисто ніхто з «потерпілих» не звертався, наскільки я воло-
дію інформацією, немає таких звернень і у прокуратурі міста. Якби були, то 
були б, певне, порушені й кримінальні справи. Я не раз звертався до мешкан-
ців Світловодська з проханням не мовчати, коли працівники міліції дозволя-
тимуть собі протиправні дії. Я не заперечую цього ганебного явища як тако-
го. Громадяни, певне, всі знайомі з доповіддю Уповноваженого з прав люди-
ни – Н.Карпачової, яка про ці явища говорила. 

Kористуючись нагодою, хочу і через ваше видання звернутися до меш-
канців Світловодська з проханням: не мовчіть у відповідь на протиправні дії 
міліції. Пишіть, звертайтеся до мене особисто: жодна з ваших скарг не лиши-
ться поза увагою». 

(«Інформаційний бюлетень», м. Кременчук, № 48, 18 грудня 2003 року) 

Київ 

Минулої неділі народний депутат Євген Жовтяк їхав по Києву у власно-
му авто з рівненськими номерами. Позаду нього на великій швидкості на-
ближався інший автомобіль та сигналив фарами, вимагаючи, аби його пропу-
стили вперед. Депутат зупинився на червоне світло світлофора, чим змусив 
пригальмувати водія іншої машини. Троє істот вискочили з автомобіля-пере-
слідувача та з погрозами і брутальною лайкою почали виламувати двері, ви-
крикуючи: «Я тебя научу, лоха ровенского, как ездить по Киеву». При появі 
міліцейського патруля «вчитель» їзди по Києву вихопив з кишені посвідчен-
ня майора МВС та заходився командувати патрулем. Євген Жовтяк, у свою 
чергу, вийняв посвідчення народного депутата. За його словами, капітан мі-
ліції, який керував патрулем, власноруч витяг з-за керма того чоловіка (ним, 
до речі, виявився майор київського обласного управління міліції Стародуб-
цев) і доставив його у відділення міліції. Там зробили експертизу на наяв-
ність алкоголю в крові і підтвердили, що майор був п’яний. Справу про по-
грози і напад на автомобіль народного депутата взяло до свого провадження 
Солом’янське відділення міліції. А з обласного відділення міліції уже дзвонило 
тамтешнє начальство і вибачалося за дії майора. Жовтяк дізнався про те, що 
любитель «крутих» розборок на дорозі в міліції більше не працює. 

«Цей епізод засвідчив те, що може дозволити собі міліція у випадку, коли 
йдеться про звичайного громадянина. Я так просто цю справу не залишу», – 
сказав Є. Жовтяк. 

(«Україна молода», №77, 25 квітня 2003 р.) 

* * * 
Прокуратура Киева расследует ряд уголовных дел, возбужденных в свя-

зи с фактами превышения служебных полномочий сотрудниками спецподра-
зделений милиции. В частности, три из них возбуждены в отношении конк-
ретных работников Киевского УБОП и специализированного отдела следст-
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венного управления, заявил начальник отдела прокуратуры Киева Алексей 
Тихонов. Поводом для возбуждения одного из уголовных дел стали материа-
лы проверки, проведенной по заявлению жителей Черкасс, которые засвиде-
тельствовали причастность работников УБОП к защите интересов определен-
ной коммерческой структуры с использованием своего служебного положе-
ния. Как выяснило следствие, в октябре 2002 года четыре офицера спецпод-
разделения милиции незаконно задержали возле станции столичного метро 
«Черниговская» трех водителей частных такси. Их избили, а затем долгое 
время держали прикованными наручниками к водопроводной трубе в гараж-
ном боксе, требуя не заниматься перевозкой пассажиров по маршруту Киев-
Черкассы, сообщил А. Тихонов. Еще одно уголовное дело возбуждено в от-
ношении старшего следователя по особо важным делам следственного отде-
ла по расследованию преступлений, совершенных организованными группа-
ми. В ходе расследования одного из дел следователем был составлен ряд за-
ведомо неправдивых процессуальных документов. А. Тихонов отмечает, что 
изложенные обстоятельства считали одной из причин недавней смены руко-
водителя столичного УБОП. 

(«Зеркало недели», №12, 29 марта-4 апреля 2003 г.) 

* * * 
Наприкінці листопада 2000 року до чергової частини Харківського рай-

управління міліції столиці зателефонувала Людмила Хайнацька і повідомила, 
що її п’яний чоловік не пускає додому. На вулицю Драгоманова, 42, де меш-
кала жінка, направили добовий наряд з обслуговування сімейних конфліктів: 
дільничного інспектора Анатолія Трояна та його колегу. Сергій Хайнацький, 
відчинивши прибулим двері, заявив, що квартира – це його приватна влас-
ність, тому він нікого туди не впустить. Тоді дільничні порушили гарантова-
не 30-ю статтею Конституції України право на недоторканність житла, зайш-
ли в дім і наділи на господаря наручники. Чоловіка доставили до 22-го місь-
кого відділення міліції, завели до кімнати відвідувачів і били ногами, аж поки 
він знепритомнів. Щоб обгрунтувати якимось чином незаконне затримання 
Хайнацького, правоохоронці склали завідомо неправдивий протокол про те, 
що він буцімто вчинив дрібне хуліганство: голосно викрикував брутальну лайку 
біля ліфта в своєму будинку і чіплявся там до людей. О першій ночі Сергій 
прийшов до тями, відчув сильний біль у животі та спині і попросив дільничних 
викликати швидку допомогу. Однак вони погодилися це зробити тільки за 
умови, що він підпише протокол. Побоюючись розправи з боку міліціонерів, 
Хайнацький погодився. На підставі цього документа заступник начальника 
Харківського райуправління міліції Києва незаконно оштрафував Хайнацько-
го на 51 гривню. 

Судово-медична експертиза, проведена на вимогу прокуратури, устано-
вила: побої призвели до розривів печінки, які супроводжувалися внутрішньо-
черевною кровотечею, а це небезпечно для життя. За висновком фахівців-
графологів та авторознавців запис у графі «пояснення порушника» Хайнаць-
кий зробив, перебуваючи у «незвичайному психофізіологічному стані», який 
виникає при сильних фізичних болях. 

За вироком Дарницького місцевого суду столиці Анатолія Трояна позба-
влено волі на п’ять років і шість місяців. Він також протягом трьох років не 
матиме права займати певні посади. Йому довелося попрощатися із званням 
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лейтенанта міліції. Матеріали щодо його колеги виділені в окреме прова-
дження. 

(«Хрещатик», №49, 4 квітня 2003 р.) 

* * * 
11 березня в Апеляційному суді Києва слухалася справа, вже двічі пове-

рнута Верховним Судом на дослідування. Звинувачені, вину яких досі не до-
ведено, перебувають за гратами вже 4 (!) роки. Те, що не засуджені люди мо-
жуть роками утримуватись у слідчих ізоляторах, бути позбавленими усіх 
людських прав, піддаватися тортурам і приниженням, уже нікого не шокує – 
для нашої дійсності такі явища набули характеру чи не норми. Йдеться про 
інше. Про право людини на захист і вільний вибір захисника та про бруталь-
не нехтування цим правом представниками правосуддя. Те, що відбувалося 
на судовому засіданні 11 березня, – лише один, хоч і типовий, і показовий, 
приклад «техніки», з допомогою якої безкарно здійснюється нехтування за-
коном. В той день на судовому засіданні вирішувалося питання про призна-
чення підсудним захисників. Мати одного з них, Олександра Суптелі раніше 
уклала з юристом угоду про захист. Відмову підсудного обирати собі захис-
ника зі складу запропонованих судом адвокатів і його чітку заяву про наяв-
ність власного захисника, з яким уже укладено угоду, головуюча суддя І. Гри-
гор’єва «не чує» і ухвалює рішення призначити захисником особу, бажану 
для суду. А як побіжне, не обов’язкове й не офіційне пояснення лунають її 
слова щодо того, що в обраного підсудним захисника немає адвокатської лі-
цензії. 

Згідно з законом, здійснювати захист може не лише адвокат, який має 
відповідну ліцензію, а й близький родич підсудного, і особа, що має юриди-
чну освіту. Суддя забула чинні норми закону? Є велика підозра, що «забу-
дькуватість» судді І. Григор’євої – не медичного походження. 

І, попри все, підсудному Суптелі силоміць нав’язали не бажаних йому та 
жаданих судові захисників. Аж двох, щоб напевне. Наступного судового за-
сідання, 25 березня ц.р., на яке Суптель з’явився зі зламаною рукою, він уже 
не наполягав на своєму праві на вільно обраного захисника, як, утім, не про-
тестував проти жодних тверджень судді. 

Ще раніше права на захист сина, який також проходить у цій справі, бу-
ла позбавлена О. Вітрук. Її допуск як захисника офіційно підтвердив Київсь-
кий міський суд у лютому 2001 року. За півроку слідчий прокуратури Дес-
нянського району О. Вишневський власним рішенням усуває її від захисту 
через те, що раніше матір допитували як свідка, тобто на підставі факту, ві-
домого й міськсуду, факту, який не послуговує за перешкоду бути матері за-
хисником сина. Бо ж скажіть, яких батьків не допитують як свідків у справі 
сина? У грудні 2001 р. райсуд задовольняє скаргу матері на дії слідчого й 
підтверджує її право на захист сина. Не минуло й року, як історія повторила-
ся – у ще більш непристойному вигляді. 15 серпня 2002 р. суддя Деснянсько-
го райсуду О. Котович відсилає пані Вітрук повістку для явки до суду, який 
відбудеться... наступного дня. Відсилає не за тією адресою й узагалі не їй, а 
іншій особі. За спровокованої судом відсутності громадянки Вітрук 16 серп-
ня її знову усувають від захисту з причин, рік тому вже визнаних тим самим 
судом безпідставними. А фокус у тім, що в день судового засідання, коли 
Олену Миколаївну буцімто усували від справи, слідчий з’явився до звинува-
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чуваного в супроводі ним приведеного адвоката, на участь якого в справі той 
раніше ніколи не давав згоди. У його присутності слідчий провадив допит і 
оголошував звинувачувальний висновок. 

Засідання, яке відбувалось 25 березня ц.р., «порадувало» присутніх ці-
лим каскадом суддівських вигадок. Ось лише кілька з них. Підсудний Вітрук 
зачитує клопотання про звільнення, оскільки не лише вину, а й причетність 
його до злочину жодним чином не доведено, а терміни утримання під вар-
тою, продовжені у серпні 2001 року на 9 місяців, давно минули. Отож останні 
півтора року він утримується безпідставно й беззаконно. Суддя оголошує пе-
рерву, після якої до залу, де йде відкрите судове засідання, варта не допускає 
більшість родичів і знайомих підсудних, а дії свої пояснює розпорядженням 
судді. Як і слід було очікувати, клопотання не було задоволене. Мотивація? 
А її, власне, нема. Ну, щось що до того, що запобіжний захід було обрано пра-
вильно. І жодного слова про те, що термін дій «правильного заходу» сплив 
півтора роки тому. 

З огляду на безперервну вигадливість слідчих і суддів, не дивно, що 
справа, у якій четверо молодих людей, попри відсутність доказів, звинувачу-
ються у тяжкому злочині, тягнеться 4 роки, і краю тому не видно. За цей час 
зникали речові докази, непоодинокими були допити за відсутності адвоката, 
інші численні порушення. Та й самі висунуті на адресу підсудних звинува-
чення ґрунтуються лише на їхніх власних «зізнаннях», отриманих після тор-
тур (Тетяна Метельова). 

(«Українська газета», №13, 3 квітня 2003 р.) 

* * * 
Верховный Суд Украины рассмотрел беспрецедентное дело, свидетельс-

твующее о грубейших нарушениях закона рядом работников МВД и проку-
ратуры при проведении следствия. Причем фабриковали протоколы и истяза-
ли людей не просто для того, чтоб скорее «доложиться» о раскрытии престу-
пления, но и для сведения личных счетов. 

8 мая 1999 года в подъезде своего дома был убит бывший квартирный 
маклер. Первым по подозрению в убийстве угрозыск задержал 36-летнего Алек-
сандра Суптеля. Версия следствия: расправа с бывшим партнером по бизне-
су. Александр-де нанимает для этого третьекурсника Киевского военного ин-
ститута связи Николая Витрука. 

Студента Суптель не знал, но их общий приятель Сергей Назаренко не-
которое время учился с тем в одном институте. Якобы исполнителю дали фо-
то будущей жертвы и нож, и он выполняет «заказ». 

Из обращения матери А. Суптеля в Комитет ВР Украины по вопросам 
борьбы с коррупцией и организованной преступностью: 

«8.05.1999 г. моего сына в нарушение ст.106 УПК доставили в ГОМ №1 
Ватутинского района, не имея доказательств его причастности к убийству. 
Путем избиений была получена «явка с повинной», где он сознается в пре-
ступлении, которого не совершал. Ему сломали ногу, порвали сухожилия на 
руках, поломали ребра, травмировали копчик. И сказали, что либо он берет 
все на себя, либо умрет, т.к. такого избитого они его не выпустят. После до-
просов он 27 суток лежал в больнице. В пытках участвовали замначальника 
Ватутинского РУВД по оперативной работе В. Тарасенко и его подчиненные 
В. Рыбко, В.Жданов, В. Матюшенко, С. Атаманюк». 
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Из жалобы А. и Е.Витруков председателю Верховного суда Украины 
В.Бойко: 

«Работники милиции Ватутинского РУВД г. Киева подвергли нечелове-
ческим пыткам А. Суптеля и С. Назаренко, вынудив их оговорить в преступ-
лении нашего сына». 

Уведомляя Генпрокуратуру о нарушениях при расследовании этого уго-
ловного дела, заместитель главы Комитета по вопросам борьбы с коррупцией 
и организованной преступностью В. Развадовский отметил: «13.05.1999 г. в 
ГОМ была доставлена несовершеннолетняя Д. Перловская (знакомая Сергея 
Назаренко), где ее без законных оснований держали более суток и в это вре-
мя издевались над ней, били кулаками по голове, груди, в живот, принуждая 
подписать лживые показания. Вследствие пыток у нее произошел выкидыш, 
образовалась межреберная гнойная опухоль, и ей сделали две операции, в ре-
зультате чего она не может иметь детей. Свидетель В. Трусов после допроса 
умер в том же месяце в возрасте 28 лет. Следователи прокуратуры И.Мельник, 
В. Звенигородский, Л. Помиркованый применяли психическое насилие...». 

Пощадим нервы читателей и не будем уже вникать в детали допросов 
главного обвиняемого Николая Витрука. По выводам автороведческой экс-
пертизы Киевского НИИ, сделанной уже после суда по инициативе родите-
лей, его показания в протоколе допроса от 13.05.1999 г. по всем пунктам со-
ставил не он, а, как выразился эксперт, некое «лицо, обладающее навыками 
юриста». Так что мотивы, по которым в убийстве заподозрили выпускника 
военного лицея, имеющего, кстати, отличную характеристику и поощрения 
от Министра обороны, знает лишь это таинственное «лицо». 

Впрочем, кое-что проясняют показания родственников Назаренко, кото-
рым, по их словам, следователь Мельник обещал, что «снимет звездочки с 
Витрука!». Учитывая, что студент погоны еще не носил, речь могла идти 
только о его отце. Подполковник милиции А. Витрук служил в Управлении 
внутренней безопасности ГУ МВД Украины г. Киева на должности старшего 
оперуполномоченного по особо важным делам. Видимо, за 20 лет службы, 
связанной с расследованием злоупотреблений работников МВД своим слу-
жебным положением, принципиальный опер нажил себе немало врагов. Чем 
еще объяснить тот факт, что еще в 1994 году покушались на его жену, но 
преступление до сих пор не раскрыто... 

В суде все обвиняемые заявили о своей невиновности, а свидетель Юль-
кина не опознала среди них того, кого видела на месте происшествия. Следо-
ватели не нашли ни орудия убийства, ни злосчастного фото, зато «потеряли» 
клок волос, отпечатки кровавой ладони на перилах и другие вещдоки с места 
преступления. Пропала и книга задержаний, которая, по мнению Хисматул-
линой, говорила в пользу подсудимых. Однако признание – «царица доказа-
тельств». И 31 октября того же года Киевский горсуд (судья Н. Маринчак) 
приговорил Витрука и Суптеля за умышленное убийство к 15 годам лишения 
свободы, Назаренко – к 14 годам. 

Проверяя в процессе служебного расследования жалобы на истязания, 
прокуратура ограничилась опросом сотрудников ГОМа. А по их словам, по-
дследственных избили вовсе не на допросе, а при «жестком задержании». 

В этом году приговор был обжалован в Верховном суде Украины. 17 мая, 
выступая на коллегии Верховного суда под председательством В. Земляного, 
Е. Витрук сказала, что, бросив ее сына за решетку, сотрудники ГОМа таким 
образом отомстили офицеру УВБ А. Витруку, который в 1999 г. уволился из 
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управления по состоянию здоровья. А представители Партии защитников 
Отечества И. Морщавка и комитета «Хельсинки-90» И. Воскобойников, при-
глашенные на коллегию как общественные защитники, заявили: «По итогам 
нашего собственного расследования установлен подозреваемый, который ни-
как не связан с осужденными по этому делу». 

Верховный суд отменил приговор горсуда и назначил новое расследова-
ние, оставив на это время всех осужденных под стражей. 

Последнюю часть решения Витруки собираются оспорить в Европейс-
ком суде. 

(«Вечерние вести», 2 ноября 2003 г.; 
http://www.vv.com.ua/main.php?artID=5148&topic=48, 28 октября, 2003 года) 

* * * 
Протягом останніх років «УС» неодноразово висвітлювало факти сади-

стського поводження представників правоохоронних органів із затриманими, 
фальсифікування справ, побиття затриманих – і жодного разу наші статті не 
викликали відповідної реакції правоохоронних органів – розслідування та 
судового з’ясування справи. Ані відповідальні за катування невинних, затри-
маних після погрому синагоги (стаття «Антиукраїнський погром»), ні ста-
ршина Микола Перехрест, що затримав у центрі міста чоловіка за виконання 
українських пісень, відібрав гроші і жорстоко побив затриманого, – так і не 
відповіли за ймовірні злочини. 

(«Українське слово», ч. 20, 15-21 травня 2003 р.) 

* * * 
Печерский районный суд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы 

Дмитрия Волкова, организовавшего в апреле прошлого года нападение на 
Центральную синагогу Бродского, «за умышленные действия, направленные 
на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти, на униже-
ние национальной чести и достоинства и унижение чувств граждан в связи с 
их религиозными убеждениями, соединенные с насилием». 

(«Киевские ведомости», 18 марта 2003 г.) 

* * * 
Мужчина выбросился из окна 5-го этажа здания столичного УБОП. В 

тот день он был приглашен на беседу в связи с проверкой материалов о хи-
щении 1,5 млн. гривен. По факту случившегося начата служебная проверка. 

(«Сегодня», №122, 4 июня 2003 г.) 

* * * 
Столичная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном превы-

шении служебных полномочий работниками УБОП ГУ МВДУ в Киеве. Вече-
ром 2 июня, выбросившись из окна, покончил с жизнью директор филиала Цент-
ра социально-трудовой реабилитации инвалидов города Александр Заречный. 

(«Сегодня», №123, 5 июня 2003 г.) 

http://www.vv.com.ua/main.php?artID=5148&topic=48
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* * * 
Коллеги и супруга директора филиала №10 Центра социально-трудовой 

реабилитации инвалидов Киева, который выбросился из окна здания столич-
ного УБОП, заявляют, что он не был склонен к суициду. Директор Киевского 
центра не верит, что обвинение в растрате государственных средств могло 
привести к самоубийству. Он добавил, что погибший был удачливым бизнесме-
ном, курсантом академии МВД: «У него молодая жена, маленький ребенок...». 

(«Сегодня», №124, 6 июня 2003 г.) 

* * * 
В столичном УБОП уже проведена предварительная служебная провер-

ка, которая не выявила нарушений со стороны сотрудников милиции, сообщило 
агентство «Интерфакс-Украина». Начальник УБОП города Киева Виталий Яре-
ма сообщил, что по предварительным данным, в действиях сотрудников УБОП 
нарушений действующего законодательства по отношению к пострадавшему 
не усматривается. При осмотре трупа видимых телесных повреждений не об-
наружено, а по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, 
его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, полу-
ченной при падении. 

(«Зеркало недели», №21, 7-13 июня 2003 г.) 

* * * 
Прокуратура поручила КРУ проверить деятельность вверенного Зареч-

ному предприятия. По словам директора Киевского центра реабилитации ин-
валидов Анатолия Сасимова, нарушений законодательства в работе филиала 
не обнаружено. Так почему же Алексей Заречный покончил с собой? 

(«Комсомольская правда в Украине», №176, 24 сентября 2003 г.) 

* * * 
Спустя несколько дней после трагедии городская прокуратура возбуди-

ла уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудни-
ками милиции (ст. 365 ч.3 УК Украины). Вскоре один из них был уволен, 
второй – работает в органах по сей день. 

(«Комсомольская правда в Украине», №176, 24 сентября 2003 г.) 

* * * 
Из письма 25-летнего киевлянина Олега Зарембы: 
«21 мая 2003 г. я находился в автокооперативе, где со своим коллегой 

готовил к покраске автомобиль. Около 15 час. 30 мин. ко мне подошли двое 
мужчин и, представившись сотрудниками милиции, надели на меня наручни-
ки и увезли в ГОМ №17. После того как мы приехали в ГОМ, я попросил об-
ъяснить причину моего задержания и предоставить адвоката. Но сотрудник 
милиции Виктор Чайка ударил меня кулаком в лицо и сказал: «Это тебе ад-
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вокат», после чего надел на меня наручники, завернул руки сзади ног, протя-
нул между локтями ручку от лопаты и подвесил между столами. Чтобы не 
было слышно, как я кричу, Чайка надел на меня противогаз, вставил зажжен-
ную сигарету в трубку и перекрыл доступ кислорода. После этого я потерял 
сознание. Очнулся от того, что сотрудник милиции Игорь Бойко лил на меня 
воду. Затем Чайка ударил меня в лицо рукой так, что из носа и губы пошла 
кровь. Я упал на пол, но Чайка приказал подняться и сесть на стул. Самосто-
ятельно я не мог этого сделать, и тогда милиционеры стали избивать меня 
лежащего ногами и руками. Они требовали, чтобы я рассказал об ограблении 
какого-то Виктора, на что я ответил, что не знаю, кто мог это сделать. Тогда 
Чайка сказал: «Будешь снова играть истребителя», после чего он и Бойко 
опять надели на меня наручники, подвесили на ручке от лопаты и натянули 
противогаз, периодически закрывая отверстие для доступа кислорода. Не вы-
держав этих издевательств, я опять потерял сознание. После того как я очну-
лся, Чайка потянул меня по коридору в кабинет к Петру Мирошниченко, ко-
торый уговаривал меня признаться в содеянном. Я и ему ответил, что ничего 
противозаконного не совершал. Тогда Чайка начал опять бить меня по живо-
ту, спине, ногам и голове, после чего отволок меня назад в кабинет №39, где 
продолжил экзекуцию. На меня снова надели наручники и противогаз, требуя 
рассказать правду об убийстве ножом какого-то Виктора. Я ответил, что ни-
чего об этом не знаю, и рассказал, где и с кем в это время находился. После 
того как мне снова стало плохо, они разрешили отмыть лицо и руки от крови 
и завели меня на первый этаж в камеру. Через 2-3 часа меня опять отвели в 
кабинет №39, и Чайка продолжал требовать признания. Я ответил, что расс-
казал им все, что знал, и добавить мне нечего. Тогда Чайка вышел из кабине-
та, сказав Бойко, чтобы тот приготовил резиновую палку и презерватив для 
новых пыток. Назад он вернулся с фотоаппаратом и, сняв с меня штаны, на-
чал фотографировать. Не выдержав этих унижений, я согласился рассказать 
то, что от меня требовали эти садисты. Тогда они напоили меня чаем, дали 
две таблетки анальгина и отвели в камеру. 

На следующий день, 22 мая, около 8 часов утра с моих рук сняли отпе-
чатки пальцев, сфотографировали и завели в дежурную часть, где находился 
начальник Шевченковского РУВД полковник Н. Крук. Увидев мое состоя-
ние, он спросил: «Тебя прессовали?». Я ответил, что очень били. Он сказал: 
«Мало тебя били!» и приказал мне написать явку с повинной. В этот же день 
меня отвезли в Шевченковский районный суд, где на основании ложных ра-
портов милиционеров, которые якобы задержали меня за нецензурную брань 
в общественном месте, судья А. Шостак дал мне 10 суток админареста. Судья 
видел, что я синий от побоев, но сделал вид, что не заметил этого. После суда 
меня опять привезли в Шевченковское РУВД, а на следующий день в ИВС. 
Но там врач отказалась принимать меня, после чего конвой был вынужден 
отвезти меня на осмотр к хирургу поликлиники №3. И тот дал разрешение на 
содержание меня под стражей, где я и пробыл до 31 мая. 

После освобождения из ИВС я попал на лечение в поликлинику №6, где 
меня обследовали травматолог и невропатолог. Я не знаю, как долго мне еще 
предстоит лечиться. Мне кажется, что я останусь инвалидом от этих издева-
тельств...». 

(«Свобода», №28, 15-21 липня 2003 р.) 
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* * * 
Міністерство внутрішніх справ повідомило редакцію нашої газети про 

результати перевірки відомостей, наведених у публікації «Люди не вышли из 
этих зверей» («Свобода», №28 від 15-21 липня 2003 р.). 

Ігор Гавриленко, Центр громадських зв’язків МВС: 
«Перевіркою МВС встановлено: 
...О. Заремба перевірявся на причетність до скоєння вбивства Пожарка 

та опитувався начальником ТВМ-2 О. Півтораком у службовому кабінеті 
останнього, де також знаходилися його заступник І. Бойко та начальник кар-
ного розшуку В. Чайка. Після цього о 22 годині 30 хвилин він був поміщений 
до кімнати для затриманих. Дійсно, 21.05.03 р. мати Заремби з 18 до 20 годи-
ни близько 5 разів телефонувала до ТВМ-2 Шевченківського райуправління і 
запитувала, чи є серед затриманих її син. Черговий відповідав, що немає, 
оскільки той був доставлений до чергової частини після 21 години. Однак у 
подальшому цей же черговий не повідомив заявницю про місце перебування 
її сина. За ці дії наказом начальника райуправління від 27.06.03 р. №236 йому 
оголошено догану. 22.05.03 р. Шевченківським районним судом Заремба був 
притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді арешту терміном 
на 10 діб. При розгляді справи в суді будь-яких скарг на дії працівників мі-
ліції він не висловлював. 23.05.03 р. Заремба конвойований до ІТТ ГУ МВС 
України в Києві, де під час огляду фельдшером у нього виявлено синець під 
лівим оком та на правій руці. У подальшому Заремба був також оглянутий 
лікарем-хірургом Київської міської клінічної лікарні №9, який виявив у нього 
пошкодження м’яких тканин обох плечей та стегон, після чого дозволив його 
утримання в умовах спецустанов. Медичним працівникам Заремба пояснив, 
що тілесні ушкодження отримав до затримання його працівниками міліції. 
02.06.03 р. Заремба звернувся до відділення травматології поліклініки №1 
Солом’янського району Києва і поскаржився на отримання побутової травми. 
Після огляду лікарями Зарембі був установлений діагноз – забій шийного 
відділу хребта, лігаментит зв’язки грудного відділу – та призначено курс ам-
булаторного лікування. Свою причетність до спричинення тілесних ушко-
джень О. Зарембі працівники міліції категорично заперечують. Враховуючи 
розбіжності у свідченнях заявників та працівників міліції, 01.07.03 р. матері-
али службового розслідування направлено до прокуратури Шевченківського 
району Києва для прийняття рішення згідно з чинним законодавством. Оста-
точне рішення на даний час не прийнято...». 

(«Свобода», №35, 9-15 вересня 2003 р.) 

* * * 
В прошлом году, 4 сентября, возле столичного универмага «Украина» за 

торговлю валютой была задержана 50-летняя жительница Броваров Галина 
Капичникова вместе с прочими менялами. Доставив всех в Шевченковский 
РОВД, их начали «трясти». Бывалые валютчики отделались мздой с каждого 
и спокойно вернулись на прежние позиции. Но для начинающей Г.Капични-
ковой эта операция была в диковинку. Пообещав, в конце концов, вернуть 
деньги, нарушительницу отпустили. Наутро следователь Олег Прудский с во-
змущением произнес: «Какие еще деньги? Я вас впервые вижу». Как заявили 
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в прокуратуре г. Киева, в указанный день действительно проводился рейд по 
выявлению валютчиков, но среди задержанных никакой Капичниковой яко-
бы не было. И хотя у пострадавшей есть свидетели, надзорное ведомство по-
чему-то прислушивается только к показаниям милиции. Однако женщина не 
собирается сдаваться, и сегодня ее жалоба на контроле в Генеральной проку-
ратуре Украины и профильном Комитете Верховной Рады. 

Два месяца назад возле станции метро «Берестейская» сотрудники ми-
лиции остановили сотрудника столичного метрополитена Алексея Южду и 
попросили проехать с ними в ТУМ №1: мол, там увидишь, зачем. Парень со-
гласился. Каково же было его удивление, когда на месте служивые быстро 
состряпали протокол о том, что Южда пребывал в пьяном виде, оскорбляю-
щем человеческое достоинство, и даже бросался на людей. Когда же опеши-
вший от такой наглости и лжи парень возмутился, ему резонно заметили: ес-
ли не подпишешь, проведешь ночь в камере с лицами нетрадиционной сексу-
альной ориентации. Заметив, что и это не произвело должного впечатления, 
ему пригрозили, что вывезут за город и прибьют. Парень согласился все по-
дписать, а чтобы потом в суде было легче отстаивать свою правоту, вместо 
собственной подписи поставил какие-то закорючки. Продержав часов 7, пар-
ня отпустили, однако он обнаружил, что кое-какие вещи из его сумки исчез-
ли. Каково же было удивление Алексея, когда спустя несколько дней с его 
кредитной карточки кто-то снял 40 гривен. На поверку оказалось, что деньги 
были потрачены в продуктовом магазине аккурат в то время, когда он нахо-
дился в ТУМе, а чек подписан той же подписью, что и на протоколе. Когда 
пострадавший подробно изложил все злоключения в жалобе следователю 
столичной милиции Галатенко, тот, соглашаясь с доводами, все же написал в 
ответ, что факты... не подтвердились. 

(«Вечерние вести», №121, 14 августа 2003 г.) 

* * * 
Поздним вечером 2 июля летнее кафе-магазин у станции метро «Шуляв-

ская» стало местом проведения крутой операции. У арендатора кафе г-на Лу-
говского истек срок аренды торговой точки. Хозяйка заведения заключила 
договор с другими коммерсантами – Левченко и Ковалевским. Потерпевшие 
в этот день от работников милиции бизнесмены уверены, что именно Луго-
вской с помощью милиции да судейских пристроил их за решетку. 

Спецоперацию в Шевченковском районе проводили сотрудники сосед-
него Оболонского УБОПа. Дюжие хлопцы с автоматами, отведя после захва-
та в кафе Левченко и Ковалевского поодаль от заведения, тут же приступили 
к привычной «профилактике» – осыпали ударами дубинок. Особенно доста-
лось Левченко. Его избивали до тех пор, пока он не потерял сознания. К зда-
нию ТУМ №1 Шевченковского района Киева парня доставили едва живого. 
Впрочем, справедливости ради следует отметить, что милиционеры хоть и 
побили «террориста», но затем таки вызвали врачей для оказания ему меди-
цинской помощи. А утром следующего дня судья Шевченковского суда Шо-
стак постановил взять «злодеев» под стражу за «злостное сопротивление сот-
рудникам милиции». При этом служитель Фемиды почему-то «не заметил» 
не только довольно потрепанного вида «клиентов» после ночи, проведенной 
в милицейских застенках, но и нарушения принципа территориальности дея-
тельности милиционеров. 
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Родственники задержанных, которых так ни о чем и не уведомили, сби-
лись с ног, разыскивая пропавших. Когда же мать Левченко увидела сына, то 
чуть не лишилась чувств – парень был синим от побоев, на месте глаза 
красовалась огромная опухоль. Нынче медики бьются над тем, чтобы сохра-
нить человеку зрение. Ковалевский отделался меньшими потерями. 

Теперь невинно пострадавшие предприниматели добиваются правды. 
Исполняющий обязанности начальника управления по работе с персо-

налом столичной милиции Петр Смолянюк сообщил, что за незаконные дей-
ствия руководители спецоперации, офицеры, отец и сын Степанчуки, Пасич-
ный и Макаринский уже привлечены к дисциплинарной ответственности. В 
прокуратуру направлены материалы по этому делу. 

(«Вечерние вести», №135, 10 сентября 2003 г.) 

* * * 
До приймальні МТПЛ-УС звернувся громадянин України Четвериков 

А.В., 1981 року народження. Останній скаржиться на неправомірні дії пра-
цівників міліції. Зі слів потерпілого, невдовзі після повернення зі Сполучених 
Штатів Америки, де він перебував на навчанні в університеті, виходячи зі 
своєї власної оселі, він зустрів двох осіб, одягнених в цивільне. Вони пред-
ставились працівниками міліції, не показуючи при цьому службових посвід-
чень. Не пояснюючи обставин, працівники міліції почали застосовувати фі-
зичну силу: заламували руки, били по лицю. Одягнувши наручники, потерпі-
лого затягнули до його власної квартири. Не дивлячись, на відсутність ордеру 
на обшук житлового помешкання, міліціонери почали нишпорити по кварти-
рі. Після тривалого обшуку потерпілого доставили у райвідділ, звідки невдовзі 
відпустили. В результаті, з квартири громадянина Четверикова було конфі-
сковано: гітара (подарунок від американських друзів), $100, 150 грн., 
документи на квартиру. Згодом, все було повернуто окрім $100 і 150 грн. 

(Із заяв до Української секції Міжнародного товариства прав людини) 

* * * 
Менты настолько озверели, что уже на таят своей уголовной сущности, 

плюют на смену министерских и прочих руководителей, угрозы «очистить» 
ряды. Вот вам правда о том, как два милицейских начальничка районного ма-
сштаба в полночь в самом центре Киева решили отбить даму у кавалера, по-
скольку они «приняли», и им хотелось проститутку. Когда парень попытался 
защитить девушку, его уволокли в РУВД, что в самом центре столицы. Да-
льше – пытки, принуждение к подписанию признания, травмы, больница… 
История только начинается. 

29 сентября около дома по бул. Шевченко, 38 (место, где обычно стоят 
проститутки) водитель автомобиля «Опель», которого они периодически на-
нимают (обычная практика), стоял без работы по причине отсутствия девок. 
К нему подошли мужчина (Титаренко Денис Геннадьевич, 1969 г.р., прожи-
вает в г. Обухове, работает в Киеве менеджером фирмы «Удача Плюс», заоч-
но учится на 4-м курсе КПИ) с дамой, которые попросили их подвезти. Дого-
ворились о цене. Не успела машина тронуться, как дорогу ей перегородила 
серая девятка. Из машины вышел заместитель начальника Старокиевского 
РУВД Гринцевич, который без прелюдий открыл дверь «Опеля» и сел на за-
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днее сидение. После этого он в самой циничной форме (большую часть слов 
в его выступлении занимали маты) стал требовать, чтобы женщина вышла из 
машины и ехала с ним и его товарищем. Свое требование Гринцевич аргуме-
нтировал тем, что они с товарищем гуляют, выпили и нуждаются в услугах 
проститутки. Девушка тут же оказалось в шоковом состоянии и начала уве-
рять, что она приличная женщина и просто наняла с товарищем машину. При 
этом Денис Титаренко пытался вступиться за неё. Мольбы не подействовали 
на пьяного мента, и тогда Гринцевич принялся выволакивать девушку из ма-
шины силой. На ней треснула одежда, но девушка упорно сопротивлялась, 
отбиваясь даже ногами. Гринцевич вытащил из машины Титаренко и заста-
вил его положить руки на крышу авто, как это принято делать при досмотрах 
и задержаниях преступников. На помощь начальнику из ВАЗ-2109 выскочил 
ещё один мужчина (начальник отдела уголовного розыска Шевченковского 
РУВД по фамилии Чайка). Тот без лишних разговоров схватился за стекло 
водительской двери «Опеля» и выломал его. Водителя спасло лишь то, что он 
резко сдал назад, вывернулся и умчался с места происшествия. Дальше – как 
у нас принято... Титаренко скрутили, бросили в «девятку», привезли в Старо-
киевский РУВД. По дороге били. Привезли в РУВД, расположенный на ули-
це Прорезной, что в самом центре Киева. Там «прием» официально оформи-
ли, после чего отправили в подвальное помещение, служащее для содержа-
ния задержанных. Вскоре его подняли наверх, потребовали паспорт. Когда 
Титаренко отдал паспорт, Гринцевич тут же порвал его и потом неоднократ-
но повторял, что никаких документов у Титаренко нет. Затем начались пыт-
ки. Парня зажали между ножек стульев и били ногами по лицу, поднимали за 
волосы и били кулаками по корпусу. Когда Титаренко падал, ему наносили 
удары по спине и лицу ногами. Всё это время они требовали, чтобы Титарен-
ко признался, что он сутенер и продает девушек по 25 долларов. Парень 
взмолился под ударами и написал признание в том, что он сутенер... При 
этом Гринцевич и Чайка всё время грозили, что сейчас его «опустят», сфото-
графируют и снимки развесят в КПИ, перешлют на работу. Периодически 
Чайка набрасывал на Титаренко куртку и отрабатывал приемы: броски, по-
дсечки и прочее. Когда Титаренко написал «признательную», его вернули в 
камеру, не оказав элементарной медицинской помощи. Утром появился сле-
дователь (зовут Павел, светловолосый, тел. 229 5960), который заявил, что у 
Титаренко два выхода: отправиться на 15 суток за решетку, где он и сдохнет, 
или написать заяву, что претензий у него нет, а травмы получены в результа-
те падения с лестницы, после чего Павлик ласково добавил, что если парень 
будет «пиздеть», то у него найдут и наркоту, и оружие. Следак оставил теле-
фон, чтобы Титаренко написал заявление на восстановление паспорта, после 
чего ему пообещали выдать справку об утере. Естественно, Титаренко выб-
рал «отказную», хотя и не собирался прощать ментовский беспредел. Дома 
он почувствовал, что ему становится все хуже. Он обратился за снятием по-
боев, что и было сделано экспертами. Его состояние все ухудшалось, и Тита-
ренко обратился к медикам. Его срочно госпитализировали. Диагноз: закры-
тая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные ушибы спи-
ны и лица. Его отец, Геннадий Васильевич, дабы не терять времени, успел 
подготовить жалобу в управление внутренней безопасности МВД и заявле-
ние в прокуратуру Киева. 14:35 02/10/2003. 

(http://www.cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=1556) 

http://www.cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=1556)


 127 

* * * 
Генеральная прокуратура Украины задержала начальника территориа-

льного отделения милиции №1 территориального управления Соломенского 
РУ ГУ МВД Украины в городе Киеве. Ему предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.1 ст.28 и ч.2 ст.365 Уголовного ко-
декса (превышение власти и служебных полномочий, сопровождаемые наси-
лием, применением болевых и оскорбляющих личное достоинство потерпе-
вшего действий). 

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Генпрокуратуры Укра-
ины, начальник милиции вместе с другими сотрудниками милиции, стараясь 
улучшить показатели раскрытия преступлений в районе, заставляли потерпе-
вшего – своего бывшего коллегу – написать явку с повинной, применяя при 
этом истязания и пытки. 

Также есть показания, что обвиняемый склонял подчиненных ему сот-
рудников милиции давать недостоверные показания. Это препятствовало 
установлению истины в деле. 

По представлению Генеральной прокуратуры Украины суд избрал обви-
няемому меру пресечения в виде содержания под стражей. 

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам 
борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владимир Стретович 
на выездном заседании подверг резкой критике деятельность милиции дан-
ного управления. 

(ЛIГАБiзнесIнформ, украинская Сеть деловой информации, 
http://www.liga.net/news/show/?id=88469, 28.10.2003, 17:24; 

«Хрещатик», №161, 30 жовтня 2003 р.) 

* * * 
В Киеве разразился очередной скандал, связанный с превышением влас-

ти милиционерами. На этот раз тучи сгустились над сотрудниками Соломен-
ского РУВД, которые подозреваются в истязании... бывшего милиционера. 27 
октября Генеральная прокуратура задержала 45-летнего начальника террито-
риального отделения милиции №1 (ТОМ-1) Соломенского района. В настоя-
щее время он уже арестован и ему предъявлено обвинение по ст.28, ч.1 («Со-
вершение преступления группой лиц по предварительному сговору, органи-
зованной группой или преступной организацией») и ст. 365, ч. 2 Уголовного 
кодекса («Превышение власти или служебных полномочий»). 

Как стало известно «Фактам» из достоверного источника, бывший ста-
рший следователь Дарницкого РУВД Киева капитан милиции Г. в декабре 
прошлого года обратился в Соломенское РУВД с заявлением о пропаже сво-
ей жены. И... был заподозрен в причастности к ее исчезновению. А 18 июня 
Г. был задержан. Дело передали в ТОМ-1. 24 июня в нарушение требования 
протокола задержания подозреваемых в половине восьмого вечера задержан-
ного доставили в дежурную часть ТОМ-1 «для проведения следственных дей-
ствий». Ночью в кабинете №11 с помощью... лома(!) из него начали «выбивать» 
явку с повинной. По имеющимся данным, в избиении участвовали начальник 
ТОМ-1, первый заместитель начальника РУВД и первый замначальника тер-
риториального управления милиции Соломенского РУВД (для «непосвящен-

http://www.liga.net/news/show/?id=88469
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ных»: территориальное отделение милиции подчинено территориальному управ-
лению, а то, в свою очередь, – районному управлению внутренних дел). 

Задержанного посадили на пол, завели ему руки под колени, обмотали 
кисти рук полотенцем, поверх которого надели наручники. После этого меж-
ду локтевыми суставами задержанного пропустили лом и подвесили несчаст-
ного между письменным столом и спинкой стула, после чего, оскорбляя, на-
чали требовать признания в совершении преступления. Когда же задержан-
ный отказался подписывать явку с повинной, его стали избивать (в основном, 
удары наносились по голове), прокручивая при этом лом. Бывший следова-
тель несколько раз терял сознание, а когда приходил в себя, ему вновь и 
вновь предлагали подписать явку с повинной. 

Пытки продолжались полтора часа. Согласно заключению проведенной 
в августе судмедэкспертизы, на теле задержанного были обнаружены много-
численные кровоподтеки и ссадины, кроме того, у него диагностировали сот-
рясение головного мозга. 

Как сообщила «Фактам» начальник Центра общественных связей ГУ 
МВД Украины в Киеве Татьяна Подашевская, первыми на садистов в пого-
нах вышли сотрудники управления внутренней безопасности и инспекции по 
личному составу главка. По словам начальника управления Виктора Чигарс-
ких, его служба получила письмо Г. о его избиении в милиции и провела 
служебное расследование, в ходе которого подозреваемые пытались отрицать 
факт применения пыток. Все материалы расследования были переданы в 
прокуратуру. 

Начальник ГУ МВД Украины в Киеве Александр Миленин заявил, что 
милиция и дальше будет бороться с нарушителями закона в своих рядах. 

(«Факты», №200, 30 октября 2003 г., «Сегодня», №245, 29 октября 2003 г.) 

* * * 
Перший заступник керівника Департаменту внутрішньої безпеки і роз-

слідувань МВС України Валерій Назаров. Кому потрібні «страшилки» про 
міліціонерів? 

«...Громадяни можуть бути певними: немає в міліцейських підрозділах 
ані потайних склепів з ланцюгами для тортур, ані жахливих катівень... 

Зауважу, що жодна критична публікація не залишається без відповіді, а 
за кожним фактом нарікання на діяльність працівників міліції проводяться 
конкретні службові розслідування. Проаналізувавши їх, ми дійшли висновку, 
що лише незначний відсоток критичних публікацій містить у собі аргументо-
вану, перевірену та достовірну інформацію про зловживання працівників мі-
ліції, решта не знаходить підтвердження або безсоромно перекручує факти. 
Прикладів багато. 

Звернімося хоча б до статті «Хватай провинциала – лепи дело», опублі-
кованій в інтернет-виданні «Україна кримінальна». В ній йдеться про непра-
вомірні дії міліціонерів Солом’янського РУ ГУМВС України в Києві під час 
затримання, опитування та обшуку мешканця м. Ірпінь. Насправді ж зловми-
сника було затримано для перевірки скарги, з якою звернулась до міліціоне-
рів роти ППСМ продавець магазину. Вона запевняла, що хлопець розрахува-
вся за товар фальшивою 10-гривневою купюрою. Під час обшуку у нього бу-
ло знайдено п’ять 5-гривневих купюр з однаковим номером, а в кишені – 
чотири фальшивих банкноти номіналом 10 гривень. Зараз правопорушник 
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знаходиться під вартою, ведеться слідство. Оскільки він стверджує, що під 
час перебування в районному управлінні міліції до нього застосовувались за-
ходи психологічного та фізичного тиску, а працівники міліції це заперечують, 
матеріали службового розслідування направлено до прокуратури Солом’янсь-
кого району для прийняття остаточного рішення... 

Щодо засобів масової інформації, сьогодні із загальної кількості крити-
чних матеріалів на адресу міліції критику можна визнати справедливою що-
найбільше у 20% випадків. Інші 80% – емоції, надумане, результат виробле-
ного упродовж десятиліть стереотипу мислення...». 

(«Іменем закону», №33, 15-21 серпня 2003 р.) 

* * * 
Увечері 7 липня 2002 р. 24-річний Олексій Кобець з двома друзями по-

вертався додому по вул. Машинобудівній у Солом’янському районі Києва. 
Згідно з обвинувальним висновком кримінальної справи №09-00679 Кобця 
Олексія Вікторовича, біля 23.00 вечора трапилась бійка з водіями таксі, вна-
слідок чого О. Кобець та його два приятелі були доставлені до районного 
управління міліції. 

Із висновків адвоката Олексія Кобця: 
«З рапортів працівників міліції, заяви водія Березовського, свідків вид-

но, що конфлікт не носив злочинного характеру, і в кращому випадку підпа-
дає під категорію адміністративних правопорушень». 

Проте працівники ТУМу Солом’янського районного управління, куди 
після експертизи на алкогольне сп’яніння відправили Олексія з Юрієм (тре-
тій учасник втік), були іншої думки. «Добрий» опер-лейтенант Раєвський не 
мав бажання зволікати, а відтак документи про затримання не оформляв і 
просто кілька разів ударив Олексія по нирках. Потім наказав підписати якийсь 
протокол. Затриманий хотів його хоча б прочитати, і на хлопця знову поси-
пався град ударів києм. Під час знущання Олексій кілька разів непритомнів. 

– Це тобі за те, щоб не був таким розумним, – популярно пояснив «охо-
ронець порядку». Довелося Олексію, не читаючи, підписати брехливі, вибиті 
побоями, свідчення. Але про це його мати, Надія Олексіївна Кобець, довіда-
лася лише вранці. 

Розповідає Н.О. Кобець: 
«Приїхавши до ТУМу Солом’янського району разом з матір’ю Юрія Ка-

нцідала, ми побачили Юрія. Канцідала було по-звірячому побито, футболка 
була геть скривавленою. Я зайшла до кабінету начальника карного розшуку 
Шкабаровського, спитала, де мій син, що сталося, і попросила, щоб мені по-
казали Олексія. Коли його привели, я жахнулася. Обличчя було настільки 
понівечене, що він навіть не міг говорити. Я мимохідь підняла синову соро-
чку й побачила, що вся його спина в синцях. Коли я почала вимагати адвока-
та, начальник карного розшуку мене «заспокоїв», мовляв, це просто бійка, 
адвокат не потрібний і після свідчень Олексія звільнять. Викликаний сержант 
забрав сина... 

Вийшовши на вулицю, водій таксі Березовський розповів, що хлопців 
побито не таксистами, а в міліції, і що били їх особисто при ньому. Окрім то-
го, Березовський цинічно заявив мені, що він зв’язаний з прокурором і збира-
ється «розкрутити» мене на гроші. Не соромлячись людей, він почав смаку-
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вати подробиці, як Олексія били в міліції при ньому. Почувши таке, я знову 
піднялася до Шкабаровського». 

Нагадаємо, що лікар Ю. Сіваш, коли Олексія направили на експертизу 
на алкоголь, зафіксував у нього лише «подряпину на лобі і гематому лівого ока». 

Припертий до стінки пан Шкабаровський і не заперечував, що над Олек-
сієм знущались в міліцейських катівнях. Та тільки-но Надія Олексіївна прямо 
з кабінету почала дзвонити адвокатові, в хід пішли усі можливі й неможливі 
умовляння: адвоката не потрібно, зараз вашого сина відпустимо. Умовляння 
подіяли. Жінка дала слово, що не скаржитиметься. Тим часом від перенесе-
них побоїв Олексію стало погано, і вже самі міліціонери змушені були ви-
кликати «швидку». Лікар повідомила матері, що залишила в міліції супрово-
дження на госпіталізацію, але Олексія їй не віддали. 

– Мені сказали, що він злочинець, і його повезуть під охороною, – по-
відомила лікар. 

Нарешті слідчий Патюк вивів Олексія з товаришем, поставивши умову, 
щоб при першому ж дзвінку ми привезли йому дітей. На законну вимогу про 
видачу документів на засвідчення побоїв почалися погрози: поскаржитеся – 
буде гірше. Супроводження на госпіталізацію прийшлось віддати. 

– З найближчого таксофона я викликала «швидку», яка й відвезла в лі-
карню Олексія і Юрія. Юрію, до речі, зламали ногу. В лікарні ми не сказали, 
що дітей побила міліція». 

На лікарняному ліжку Олексій провів тиждень. У нього виявили не ли-
ше численні гематоми на спині й голові, а й закриту черепно-мозкову травму, 
струс мозку. Але Надія Олексіївна дотримувалася даного «ментам» слова не 
розголошувати факти тортур її дитини. До вересня Олексія не чіпали. Поча-
лося з телефонного дзвінка: «Проти твого сина порушено кримінальну спра-
ву, йому загрожує 3,5 роки тюрми. Сплатиш по «штуці» баксів за рік...». На-
дія Олексіївна відмовилася платити. В листопаді зателефонували знову. На 
дзвінок жінки по висвітленому на АВН номеру відповіли, що це прокуратура. 
Однак вимагачі не врахували, що в матері були на руках фотографії побитого 
сина і офіційне підтвердження побоїв В середині грудня 2002 р. матері Олек-
сія зателефонував слідчий Максименко з вимогою прислати сина для надання 
свідчень.. Налякана мати передзвонила на телефон довіри МВС, і її запроси-
ли до розмови. Тим часом новий слідчий заповзято взявся за справу. 

«Після мого візиту до ГУ МВС Києва на мене знову почалися «наїзди» 
пана Максименка, мовляв, мені не пробачать скарг, тому що керівництву до-
велося вивезти неміряно пакунків на Володимирську. Якщо не вдалося зро-
бити Олексія наркоманом і алкоголіком, то зроблять з нього наркокур’єра, 
мене ж просто закопають». Скарги у всі правоохоронні органи виявилися 
проігнорованими. Щоправда, упертій матері вдалося добитися часткового ви-
знання правоохоронцями своєї провини. Заступник начальника управління по 
роботі з персоналом ГУ МВС в Києві М. Майстренко повідомив, що міліціо-
нери, які тримали сина у черговій частині без оформлення документів, притя-
гнуті до дисциплінарної відповідальності. Про побої не було сказано жодного 
слова. 

А в лютому 2003 року Олексій з матір’ю вже знайомився з обвинуваль-
ним висновком. Чого тільки не навісило на нього слідство? 

Було ясно, що в суді випливуть усі фальсифікації, і, можливо, доведеть-
ся відповідати за злочини. Ось чому наприкінці слідства нерви у пана Мак-
сименка вже не витримали. «Свідки – наші, твого сина посадять, а я працюва-
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тиму в прокуратурі», – нахабно залякував слідчий. Звичайно, посадити Олексія 
не вдалося. Але посади і звання міліцейські фальсифікатори таки врятували... 

(«Українська газета», №43, 20-26 листопада 2003 р.) 

* * * 
З 24-річного киянина Олексія Кобця співробітники Солом’янського рай 

управління міліції гумовими кийками вибили потрібні їм свідчення. А потім 
вимагали з його матері кілька тисяч доларів за закриття справи. 

Після того, як цим випадком зацікавився народний депутат Юрій Карма-
зин та омбудсмен Ніна Карпачова, суддя Солом’янського району Романчик, 
котрій передали кримінальну справу для розгляду, у приватній розмові з ма-
тір’ю Олексія Надією Кобець, визнавши, що йдеться про «честь мундира», 
порадила їй написати клопотання про закриття справи за ст. 7 УПК, бо Олек-
сій начебто перестав бути небезпечним. Надія Олексіївна не ризикнула спо-
кушати долю й погодилася. 

– Це стало найкращим виходом для злочинців у погонах. – каже вона. – 
Через систему кругової поруки «менти» відрапортували про завершення справи, 
а в мого сина з’явилася відмітка про судимість. Апеляційний суд залишив 
рішення райсуду без змін. 

(«Свобода», №47, 2-8 грудня 2003 р.) 

* * * 
В редакцию поступили документы, зафиксированные официальными 

правоохранительными органами. Они позволяют нам заявить, что в Укра-
ине, а в частности, в Святошинском РОВД г. Киева продолжает действо-
вать установившаяся в органах МВД традиция беспредела и безнака-
занности по отношению к гражданам Украины. Несмотря на то, что новый 
министр МВД меняет, как перчатки, руководителей региональных Управле-
ний МВД, в нижних структурах всё остаётся без изменений. 

Те же наглые и полупьяные «морды» оперативников и следователей 
продолжают издеваться над народом, безнаказанность и круговая пору-
ка царит в райотделах. «Фашисты» в форме МВД уверены, что их нево-
зможно наказать. Отсюда гибель и инвалидность сотен невинных граж-
дан, убийства журналистов и предпринимателей, и просто честных и по-
рядочных граждан. 

В первой части нашего материала мы даём запротоколированные пока-
зания подозреваемого и задержанного год назад жителя Киева. Его фамилия 
изменена, так как он до сих пор находится в СИЗО. Это уникальное дело, где 
суд не имеет доказательств совершения подозреваемым преступления, но, 
находясь в сговоре с РОВД и прокуратурой, пытается спасти от справедливо-
го суда сотрудников МВД за применение пыток и издевательств над подо-
зреваемым. Фамилии сотрудников МВД, принимающих активное участие в 
этой трагедии, настоящие. 

Показания и заявление подследственного N… на суде. 
«… Все, что было предъявлено мне в обвинение – неправда и фальсифи-

кация. 
Задержали меня 15.11.2002 года вместе со свидетельницей по делу Ры-

баковой Асей. Привели меня в Уголовный розыск № 6 (ТОМ №1, Святошин-
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ский РОВД г. Киева). Задерживали меня оперативники по фамилиям Савен-
ко, Сиренко, Гарбовский, Попович, Шумский. Когда привели в ТОМ № 1, 
меня сразу обыскали, при этом ничего не изъяли противозаконного и запре-
щенного. Я спросил: «За что меня задержали?» Савенко ответил: «Ты ранее 
судим за угон машины, значит, и этот угон совершил ты». На мои заявле-
ния, что я этого не делал и прошу адвоката, Савенко мне ответил: «Хрен 
тебе, а не адвокат. Если не сознаешься по-хорошему, то сознаешься все 
равно. Будешь висеть на «ломе», пока не признаешься». 

После этого Савенко приказал своим оперативникам, чтобы мне 
связали руки под ногами толстой шлейкой, заложив под нее рукава 
спортивной куртки. Затем они взяли в кабинете железную вешалку, про-
сунули ее между моих рук и ног и подвесили меня между стулом и сто-
лом. Я начал кричать, что я не виновен, чтобы меня отпустили и не му-
чили. 

На это Савенко и Попович сказали, что ответ не верный и начали 
меня раскачивать, чтобы было больнее. В таком положении я потерял соз-
нание. Сколько я провисел на «ломе», я не знаю, очнулся от удара ладонью 
по лицу. Надо мной стоял Гарбовский. Он спросил: «Ну, что вспомнил, как 
ты угнал машину?». Я сказал, что я этого не делал. 

Тогда Гарбовский, обращаясь к своим коллегам, сказал: «Давай, как 
в прошлый раз повесим на «ласточку», тогда он сознается». В это время в 
кабинет, где меня истязали, вошел оперативник Киндарс Иван Иванович и, 
увидев меня, закричал, что вот ты и попался и что он меня сейчас прибьет. 

После чего, начал бить меня рукой по лицу и ногами по моим ногам. 
Так как я находился на полу, то он схватил меня за ноги, снял с меня 
кроссовки и, заломив ноги, начал бить по пяткам резиновой дубинкой, 
затем схватил меня за волосы начал таскать меня по полу. 

После моих криков о помощи, которые слышала Рыбакова Ася, так как 
находилась в соседнем кабинете, меня отпустили и, одев наручники, увели в 
камеру. Куда делась Ася, я не знаю. 

На следующий день 16.11. 2002 года меня вывел из камеры Савенко и 
завел к себе в кабинет. Он закрыл занавески на окне в кабинете и прика-
зал мне раздеться. После этого меня поставили «на растяжку» и начали 
бить и заставлять подписать бумаги о признании вины или написать 
явку с повинной. Я отказался вообще что-либо говорить и попросил, чтобы 
позвонили домой родителям, чтобы они прислали адвоката. На эти мои слова 
Савенко отреагировал тем, что схватил толстую книгу и начал ею бить меня 
по голове. Я начал кричать. Второй оперативник Гарбовский закрывал мне 
своими руками рот, чтобы не было слышно криков. Я терпел эти издеватель-
ства, сознание начало мутиться. 

Тогда один из оперативников, не знаю, кто именно, сказал: «Давай 
на дубинку наденем презерватив и засунем ему в зад! Тогда он все при-
знает!». Это было последней каплей, и я не выдержал. Я сказал: «Пиши-
те все, что хотите, я подпишу». 

Я подписал все, что написали оперативники ТОМ №1. Меня так изуве-
чили, что писать я не мог, у меня были порваны связки, и пальцы рук не 
слушались. Я сказал Гарбовскому, который якобы снимал с меня первые 
показания, что не могу писать, руки покалечены. На это, он мне отве-
тил: «Подписывай, как можешь». Я взял ручку и написал под диктовку Га-
рбовского все, что он мне приказал. Мой почерк в материалах дела свиде-
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тельствует о том, что ко мне применялись пытки и насилие. Я не мог ни-
куда пожаловаться, ни от кого получить помощи, так как ко мне не допускали 
ни родителей, ни адвоката. Писать я не мог, руки болели, бумаги у меня не 
было, и ее мне никто не давал. 

17.11.2002 года – это было воскресенье, я целый день пробыл в ТОМ 
№1, где со стороны дежурного ко мне применялось психологическое издева-
тельство. На мои просьбы о туалете и закурить (сигареты и еду приносили 
родители) дежурный отвечал, что, если я буду делать, что хотят опера, 
тогда я буду курить и ходить в туалет. Видимо, дежурный не знал, что я 
уже все подписал. Отсюда следует, что оперативники давали указания своим 
подчиненным, чтобы они морально воздействовали на меня. 

18.11.2002 года в 10-00 утра в камеру зашли Гарбовский и Савенко и, 
одев на меня наручники, вывели на улицу и посадили в какую-то машину бе-
лого цвета на заднее сидение и повезли в РОВД Святошинского района. На 
переднем сидении, рядом с водителем, сидел неизвестный мне мужчина. Уже 
на суде я понял, что это был потерпевший. 

Когда машина проезжала мимо моего дома, Савенко предложил мне 
за 2000 долларов устроить побег. Я ответил, что не хочу пулю в спину, и 
чтобы ехали в РОВД. Я надеялся на следственные органы Святошинс-
кого района. 

Привезли меня в РОВД, мы поднялись на 3-й этаж. Гарбовский завел 
меня в компьютерный отдел, а Савенко с потерпевшим пошел к следователю 
Самойленко. Когда процедура в компьютерном отделе закончилась, Гарбовс-
кий вывел меня и завел к следователю Самойленко, предварительно пригро-
зив, чтобы я не отпирался, потому что все равно у меня ничего не выйдет, так 
как у них уже есть свидетель и доказательства. 

Я надеялся найти защиты у следователя. Когда мы остались со сле-
дователем Самойленко в кабинете вдвоем, я заявил ему, что я ни в чем 
не виноват, что не совершал этого угона и что меня били и заставили 
подписать эти бумаги. 

Я показал ему мои изуродованные руки, на что он сказал, что ниче-
го не знает, может быть, они у меня всегда такие, и начал меня уговари-
вать, чтобы я не сопротивлялся и не мешал следствию. Когда я начал 
давать показания, что в ночь угона я находился дома, и это могут подт-
вердить мои родители, он перестал записывать показания, сказав, что я 
вру, и он меня задерживает на 3-е суток. 

Он взял меня за наручники и повел в камеру уже в РОВД Спустившись 
вниз к следственным камерам, следователь передал меня дежурному. Пока 
дежурный меня обыскивал и записывал в журнале, я увидел в дежурке нача-
льника ТОМ №1. 

Следователь Самойленко тоже увидел его и побежал к нему жало-
ваться, что я отказываюсь от своих показаний, данных в ТОМ №1, так 
как они выбиты. Меня закрыли в камеру. Минут через 20 в камеру 
пришел дежурный и вывел меня в коридор, там стояли Савенко и Гар-
бовский, те, что меня били, они сказали, что повезут меня обратно в 
ТОМ № 1 на доработку, вывели из РОВД, посадили в машину и повезли 
в ТОМ № 1. Приехав в ТОМ № 1, меня завели в кабинет, мои мучители 
взяли резиновые дубинки и начали бить куда попало. Я начал кричать, 
но такие крики никого, видимо, в ТОМ №1 не удивляют, никто не при-
шел ко мне на помощь. 
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Тогда я сказал, чтобы меня не били, я все признаю. Меня, не заводя в 
камеру, увезли в РОВД к тому же следователю Самойленко. 

Впоследствии при каждом следственном действии следователь Са-
мойленко угрожал мне, говоря, что если я не буду подписывать прото-
колы, он позовет сотрудников ТОМ № 1, тех, что издевались надо мной. 
Я подписывал все протоколы, не читая, под диктовку следователя. Все, что 
указано в материалах дела, это не мои показания и не мои слова. Все это вы-
думано оперативниками ТОМ № 1 и с их слов записано следователем. 

На очной ставке с Рыбаковой Асей я уже не сопротивлялся, у меня было 
подавленное состояние, очень болели руки и все тело. 

На следственный эксперимент меня возил следователь не с конвой-
ной службой, а прикованным наручником к оперативнику Сиренко, ко-
торый принимал активное участие в моем задержании и избиении в 
ТОМ № 1. Понятые на следственном эксперименте были, но это были 
знакомые оперативника Сиренко, так как общались они между собой 
как старые знакомые, на «ты». На следственном эксперименте следова-
тель говорил мне: «Покажи рукой вот сюда», и меня при этом фотогра-
фировали. 

Это повторялось в нескольких местах. После этого меня отвезли обратно 
в РОВД. Протокол принесли подписать в камеру только поздно ночью. Как 
потом из материалов дела я узнал, фотографии не получились. Следова-
тель объяснил это неисправностью фотоаппарата. А я считаю, что на 
фотографиях были видны мои изуродованные руки. Такая улика операм 
не нужна. 

21.11.2002 года меня повезли на санкцию к судье. 
Перед тем как зайти в зал судебного заседания следователь Само-

йленко цинично напомнил мне об избиении операми и сказал, чтобы я 
не противился, все равно мне никто не поверит. Когда вели на санкцию 
в суд, прокурор со мной не беседовал. В суде вину свою я не признал. Су-
дья М.Беда спрашивал: «Вы, я вижу, ранее судимый. Наверное, еще 
придется посидеть». Я ответил, что не совершал угона, на что получил 
ответ от судьи: «Потом разберемся! Вы не против, если я Вас закрою, т.е. 
санкционирую?» Я ответил, что против, что я не виновен. 

Когда следователь Самойленко принес дело, чтобы я ознакомился с ма-
териалами и подписал, я ему опять заявил, что я не виноват. 

Следователь сказал, что пока я не подпишу дело, он не даст свида-
ния с родителями. Я подписал дело. Только на свидании с матерью я 
смог все рассказать, как было на самом деле, и попросил нанять адвока-
та. Я написал жалобы в прокуратуру и в суд, но их никто во внимание не 
принял»... 

В настоящее время продолжается суд после повторного досудебного 
следствия. Практически все свидетели подтверждают невиновность по-
дследственного. Но тогда надо судить «Святошинских оборотней в пого-
нах»? Восторжествует ли справедливость в нашем демократическом го-
сударстве? 

Вопрос, конечно, интересный… 

(Редакция Центра политического прогнозирования им. Г. Гонгадзе, 
«Українська газета», №44, 27 листопада-3 грудня 2003 р.) 



 135 

* * * 
Из текста Заявления адвокатов подсудимого в Верховный Суд Украины. 
Голові Верховного Суду України 
Копія: Голові Святошинського районного суду м. Києва 
адвоката Федорова Олега Йосиповича (04050, м.Київ-50, вул. Дегтярів-

ська,6) та К.К.К., захисників підсудного Н.Н.Н., 
ЗАЯВА 
про відвід суду та зміну підсудності 
... На черговому судовому засіданні 21.10.03р., згідно нашого повторно-

го клопотання, був нарешті допитаний свідок А.А.А... 
У цьому ж судовому засіданні були допитані як свідки оперативні пра-

цівники міліції Савенко В.М. і Гарбовський В.А. (які, за свідченнями підсуд-
ного Н.Н.Н., приймали участь у його побитті, тортурах та знущаннях над 
ним в період 15-18 листопада 2002р. з метою примушення Н.Н.Н. до підпи-
сання необхідних їм пояснень та показів), а також слідчий міліції Самойлен-
ко С.А. (який, за словами підсудного, знав про його побиття оперативними 
працівниками міліції, бачив на підсудному заподіяні ними тілесні ушкоджен-
ня, але на судово-медичне обстеження затриманого Н.Н.Н. не направив, пока-
зи про побиття в протоколі допиту не відобразив і 18 листопада 2002р. відмо-
вився фіксувати покази затриманого щодо невчинення ним інкримінованого 
злочину, після чого знову видав підсудного у розпорядження оперативних 
працівників міліції для його повторного побиття та примушування до під-
писання необхідних їм показів). 

Під час допиту у суді вищеперелічених працівників міліції суддя Ясель-
ський А.М. всіляко перешкоджав захисникам задавати свідкам необхідні для 
захисту питання, необгрунтовано їх відхиляв (в деяких випадках, навіть, не 
дочекавшись формулювання питання), заважав захисникам отримувати на їх 
питання вичерпні відповіді, не залишав свідків у залі судового засідання (не-
зважаючи на заперечення захисників), коли у представників захисту виника-
ли зустрічні питання до підсудного, і тим самим не надавав можливість про-
довження допиту свідків після відповідей підсудного. 

Своїми вищеописаними неправомірними діями під час судового засі-
дання 21.10.03р. суддя Ясельський А.М. знову грубо порушив вимоги ст.22 
КПК України щодо повноти, всебічності та об’єктивності при дослідженні 
обставин справи та щодо необхідності виявляти не лише обставини, які ви-
кривають, але й ті, які виправдують підсудного. Також суддя Ясельський 
А.М. порушив вимоги ст.261 КПК України щодо рівності прав сторін у су-
довому розгляді, порушив права підсудного на захист та права захисників на 
збирання доказів невинності підсудного. У судовому засіданні 21.10.03р. су-
ддя Ясельський А.М. в черговий раз виявив явну упередженість (з обвинува-
льним ухилом) щодо підсудного та захисників і неприховану однобічну при-
хильність до сторони державного обвинувачення... 

Оскільки на даний час всі можливості захисників по даній кримінальній 
справі домогтися забезпечення належних умов захисту підсудного у системі 
судових органів м. Києва вичерпані, ми змушені продовжити виконання цьо-
го професійного обов’язку шляхом даного звернення до керівництва Верхов-
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ного Суду України про передачу справи у провадження судових органів ін-
шої області... 

Захисники: адвокат О.Й.Федоров, К.К.К. (підписи) 
«___» жовтня 2003р. 

(Редакция Центра политического прогнозирования им. Г. Гонгадзе) 

* * * 
Начальнику Управления внутренней безопасности и инспекции по лич-

ному составу ГУ МВД Украины в г. Киеве полковнику Чигарских В.Е. 
З А Я В Л Е Н И Е 
К Вам обращается мать жителя города КИЕВА – А. 
На днях мне довелось прочитать материал журналиста Олега Ельцова на 

известном сайте «Украина криминальная». Привожу фрагменты из этого ма-
териала: 

«...Руководитель «УК» Олег Ельцов имел возможность встретиться с 
новым начальником ГУ МВД в Киеве генералом Александром Милениным. 
Признаюсь откровенно: мне еще не приходилось встречать в кабинете нача-
льника столичного главка внутренних дел столь молодого и живо реагиру-
ющего на вопросы генерала. Можно предположить, что к руководству ГУ МВД 
в Киеве пришла новая генерация милицейских менеджеров. Генерал Миленин 
весьма решительно взялся за «пеpетряску» окостеневшей структуры, успев 
сменить многих руководителей районного звена, наложил на иных взыскания 
за просчеты и откровенные нарушения. 

А последний факт передачи в прокуратуру материалов на начальника 
Соломенского РУВД Киева, собранные силами самой милиции, должны за-
ставить «убавить пыл» иных любителей «неформального» общения с задер-
жанными и арестованными. 

Заявления, которые сделал Александр Леонидович во время беседы с 
руководителем «УК» можно охарактеризовать одной фразой: «Будем наво-
дить порядок». Что ж, мы внимательно наблюдаем за действиями нового ру-
ководства, надеясь, что слова у него не расходятся с делом. Одно можно 
констатировать уже сегодня: какие бы нарушения не допускали подчинен-
ные генерала Миленина, их уже нельзя будет списывать на то, что их началь-
ник не ведал, что те творят. Ибо вместе с Милениным в столичный главк внут-
ренних дел на должность первого заместителя начальника ГУ МВД в Киеве 
пришел генерал Валерий Назаров, до последнего времени – начальник Управ-
ления внутренний безопасности МВД Украины. Это весьма осведомленный 
человек, особенно касательно нарушений закона в милицейской среде…» 

Именно эта статья дала мне надежду, что справедливость и законность 
по отношению к моему невиновному сыну будет восстановлена. А те, кто его 
избивал, пытал и мучил для получения нужных для себя от него признаний, 
понесут заслуженную кару. 

По сути дела моего сына сейчас журналистами ведётся самостоятельное 
расследование и готовится материал для известной в Украине газете. Такие 
же материалы будут опубликованы в интернет-изданиях. Подготовлены ма-
териалы и в высшие инстанции. Я уверена, что их публикации в прессе мож-
но избежать при Вашем вмешательстве в это сфабрикованное дело... 

Начну по порядку. Мой сын 15 ноября 2002 года в 18-00 был задержан 
работниками ТОМ №1 Святошинского РОВД. Только на вторые сутки, 16 ноя-
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бря 2002 года после 19-00 нам домой позвонил кто-то, представился по фа-
милии Гарбовский В.А. и сообщил, что сын задержан за угон автомобиля. На 
мой вопрос, когда это произошло, он ответил, что это произошло в момент 
продажи автомобиля покупателю, и потребовал в понедельник утром принес-
ти его паспорт. Поздно вечером 16 ноября позвонил сын из ТОМ № 1 и ска-
зал: «Папа, я не в чем не виноват, но меня здесь избивают, пытают, как фа-
шисты, а то и совсем убьют». 

В воскресенье 17 ноября я и муж рано утром пришли в ТОМ № 1. Мы 
хотели попасть на прием к начальнику. Дежурный сказал, что начальник на 
работе, но принять нас не может, и передал, что бы мы пришли в понедель-
ник утром. 

В понедельник 18 ноября в 9-00 мы были в ТОМ № 1. начальник нас 
опять не принял. Оперативник Гарбовский В.А. пригласил нас в кабинет, от-
дал нам какие-то вещи сына, взял его паспорт. 

Мы попросили объяснить нам, что же все-таки совершил сын. Гарбовс-
кий сказал, что 7 ноября 2002 года наш сын угнал автомобиль. Мы сразу же 
заявили, что этого не может быть, т.к. весь день 7 ноября сын был дома, есть 
свидетели, что он никуда не выходил. На наш вопрос, есть ли заявление по-
терпевшего с указанием даты пропажи машины, оперативник сказал, что это 
тайна следствия, и он не может нам об этом ничего сказать. Затем он сказал, 
что наш сын во всем сознался. Мы задали вопрос, правда ли что сына здесь 
бьют. Глядя мне в глаза, Гарбовский сказал, что нашего сына никто не трогал 
и не бил. Я попросила показать нам сына, что бы убедиться, что он здоров. 
Нам отказали в этом. 

Затем сына перевели в РОВД Святошинского р-на, где следователем был 
назначен Самойленко С.А. Я, неоднократно, пыталась поговорить со следова-
телем, объяснить ему, просила его даже допросить меня в качестве свидетеля, 
но следователь был для меня всегда очень занят. За все время следствия уде-
лил мне не более 10 минут своего драгоценного времени. На мой вопрос о здо-
ровье сына он мне отвечал, что сын не на что не жалуется. Хотя я точно знаю, 
что сын три раза требовал вызвать скорую медицинскую помощь. 

В один из дней (20-22 ноября), нам домой позвонил какой-то мужчина. 
Он сказал, что находился вместе с нашим сыном в РОВД, что его выпустили, 
и он звонит нам, чтобы сказать, что сына сильно избивают, в медицинской помо-
щи ему отказывают, что надо что-то делать, что сыну угрожают, сказали, если 
он не подпишет признание, то его опять отправят в ТОМ № 1 к этим же извер-
гам в форме. Были ещё звонки незнакомых людей с аналогичной информа-
цией... 

В процессе первого судебного заседания вина моего сына не была дока-
зана и дело было направлено на доследование. В постановлении суда было ука-
зано о проведении проверки по применению к сыну физического и психоло-
гического воздействия со стороны работников милиции. 

На доследовании все материалы по действиям работников милиции бы-
ли выделены в отдельное дело, и им занималась районная прокуратура. В во-
збуждении уголовного дела против работников милиции ТОМ № 1 было от-
казано. Почерковедческая экспертиза не была проведена, хотя на это было 
прямое указание прокурора Святошинского района Смитюха В.Е. 

В самом постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела сказа-
но, что «факт применения физического и психологического насилия сотруд-
ники уголовного розыска Сиренко Ю.В. Попович О.М. Гарбовский В.А. ка-
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тегорически отрицают». Вот и вся проверка. Не была допрошена свидетель-
ница пыток Р. Не допросили тех людей, которые находились в это время в 
качестве задержанных, как в ТОМ №1, так и в камере РОВД. Они наверняка 
помнят и видели, в каком состоянии сын приходил с допросов. Все расследо-
вание ограничилось только взятием показаний у оперативников, которые из-
бивали сына, и следователя Самойленко, который при каждом следственном 
действии угрожал сыну повторением пыток. 

У нас есть доказательства, подтверждающие, что между начальником 
следственного отдела Святошинского РОВД Критьевым Г.В., председателем 
Святошинского суда Бедой М.А. и заместителем прокурора района имеется 
договоренность, обвинить моего сына, чтобы скрыть издевательства и пытки 
над моим сыном со стороны работников милиции ТОМ № 1. 

Все поведение судьи Ясельского А.М. и прокурора Пархоменко В., ко-
торые отказывают стороне защиты и моему сыну во всех ходатайствах, ко-
торые могли бы доказать невиновность сына, убеждают меня, что правоохра-
нительные органы, таким образом хотят отстоять «честь мундира», и заставить 
страдать невинного человека, который позволил себе рассказать об их зверст-
вах. Прокурор уже затребовал наказание в 9 лет тюрьмы. 

Во время следствия к нам домой с обыском приходил оперативник ТОМ 
№ 1 Сиренко Ю. Он выполнил свои функции, естественно ничего чужого в 
доме не нашел. На мою жалобу, почему следователь не дает мне свидания с 
сыном, он сказал дословно, цитирую: «Его так избили, что пока все на нём не 
заживет, его Вам не покажут». И действительно. Два месяца мне не давали 
свидания с сыном. Наконец, после того как мой сын подписал все протоколы, 
следователь Самойленко дал разрешение на свидание с сыном. 

На свидании сын рассказал мне всю правду. Показал руки. Они были все 
синие. Он даже телефонную трубку не мог держать. Оказывается, за неделю 
до его задержания оперативник Киндрась И.И. предлагал ему быть осведо-
мителем. Сын отказался. Тогда ему поставили условие, если через неделю он 
не узнает и не донесёт им, кто обокрал какую-то квартиру, то ему будет 
очень плохо. Сын, естественно не мог знать этого, он к ним не пришел и не 
собирался этого делать. Тогда его вместе со знакомой девушкой (которая 
впоследствии стала свидетельницей по делу) при выходе из кафе (15 ноября) 
задержали, одели, на них наручники, посадили в милицейскую машину и 
привезли в ТОМ № 1. Сына били все, кому не лень, его вешали на лом, де-
лали растяжку, «ласточку», применяли самые изощренные пытки. Оперативни-
ки требовали, чтобы сын сознался в том, что он не совершал. 

По словам девушки, которая это все слышала, сын сильно кричал от не-
человеческой боли. Она плача, просила не бить его. Гарбовский, Сиренко, 
Попович – все эти палачи продолжали издеваться над сыном. А девушке они 
пригрозили, что если она посмеет позвонить и что-нибудь рассказать родите-
лям, то ее ожидает, то же самое. Девушка не побоялась, все рассказала нам и 
выступила на суде как свидетель. На суде она рассказала, как сына избивали, 
как над ним издевались не только физически, а и морально, унижали его че-
ловеческое достоинство. 

Во время следствия на очной ставке между сыном и этой девушкой из-за 
того, что от пыток у него были сильно повреждены руки, и он не мог держать 
ручку, в протоколах за него писала девушка. На суде следователю Самойлен-
ко задали вопрос, почему вместо сына писал другой человек. На, что Само-
йленко с ухмылкой и цинично ответил, что у сына руки онемели, и он не мог 
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держать ручку. Этот ответ также свидетельствует о том, что к сыну применя-
лись пытки. Судья Немировская отказала в проведении графологической эк-
спертизы. 

ИТАК. Судом не было выявлено ни одного доказательства вины моего 
сына. Дело было отправлено на дополнительное расследование. Кто же будет 
это делать? Те, кто пытал моего сына? Или их коллеги, которые будут бо-
роться за «честь мундира», а не за честь моего сына? 

А как работники милиции оказывают давление на свидетелей, Вы сами 
прекрасно знаете. Об этом говорят все СМИ и телевидение. И я Вам сейчас 
расскажу. 

Оперативники Сиренко и Гарбовский два дня продержали свидетеля К. 
в ГОМ № 6 без всяких оснований и регистрации, после этого Сиренко еще 
три дня продержал его же у себя дома, а потом за руку привел на суд, кстати 
избитого. Сестры К. могут это подтвердить. А делали они это потому, что 
первоначально К. сам добровольно пришел на судебное заседание и хотел 
дать свои показания в пользу сына. 

Оперативники, которые постоянно дежурили у дверей суда, увидев нео-
жиданного свидетеля, вероятно по совместному сговору с судьёй, сделали 
всё, чтобы в тот день прекратить судебное заседание. Его не допросили. К 
сказал нам, что он не сможет больше прийти в суд, и мы совместно решили 
зафиксировать его показания у нотариуса. Его показания, заверенные нота-
риусом, находятся у адвоката. Об этом узнали вышеназванные оперативники. 
За неделю до следующего заседания суда они продержали К. под своим не-
санкционированным арестом. 

Или ещё пример. Следователь Самойленко лично разносил по домам 
уже допрошенным судом свидетелям выписанные от своего имени повестки 
в суд (что вообще не укладывается ни в какие рамки законов) и уговаривал 
их явиться на суд, чтобы изменить свои показания против сына. 

Таким образом, всё это дело сфабриковано работниками милиции, в от-
местку на отказ сына стать доносчиком и с целью в дальнейшем сокрыть 
свои преступления при допросах моего сына. 

С уважением и надеждой МАМА. 
P.S. Как стало мне известно, буквально на днях, милиция задержала и 

спрятала в СИЗО свидетелей Р. и К. Как я понимаю, это месть милиции за их 
правдивые показания на суде, показания, которые полностью доказывают не-
виновность моего сына. Представьте теперь себе, что они (свидетели) будут 
говорить, при возможном дополнительном следствии по делу «святошинских 
оборотней». Их также обломают и задавят насилием, как и моего сына. Это 
просто какой-то замкнутый «адский круг беспредела» в нашей стране. 

(Редакция Центра политического прогнозирования им. Г. Гонгадзе) 

* * * 
«Милиционера от бандита отличает только форма» – М. Задорнов. 
В 2002 году на предыдущем Сайте Центра политического прогнозиро-

вания были опубликованы главы из книги И. Кострова «И равнодушно смот-
рят небеса…». Эта публикация вызвала многочисленные отклики наших по-
сетителей. Мы не исключаем, что одной из причин уничтожения нашего 
Сайта www.prognoz2002.ukrbiz.net были и опубликованные нами материалы о 
царящем беспределе в наших правоохранительных органах. Несмотря на это, 

http://www.prognoz2002.ukrbiz.net
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мы снова возвращаемся к этой теме. Поводом послужило и это письмо, при-
сланное в редакцию Центра. Автор материала отмечает, что письмо не может 
служить юридическим документом. Оно не может быть доказательством чьей-
либо вины. Это всего лишь рассказ одного из «пациентов» нашей киевской 
милиции. Фамилии действующих лиц в письме изменены и не соответствуют 
действительным. Факты реальны, образы собирательные. 

В нашей стране в местах лишения свободы находится около четверти 
миллиона человек. 

Мы бы хотели, чтобы вы прочли рассказ одного из них. Рассказ ведется 
без изменения лексики и текста оригинала. В данный момент этот человек 
работает в коммерческой организации, поэтому лексика у него несколько мя-
гче и более литературная, чем была тогда, когда он только освободился. 

Признание – путь к спасению! Отказ – к инвалидности! 
«В нашей стране, наверное, каждый сталкивался с органами поддер-

жания правопорядка. Кто-то получал 15-суток, у кого-то «менты» на улице 
документы проверяли. Но, так или иначе, каждому приходилось общаться 
с людьми в погонах. Мне пришлось пообщаться с этими людьми более плот-
но. Вот как это было. 

Несколько лет назад, еще будучи несовершеннолетним, я с другом сове-
ршил преступление. Не будем вдаваться в подробности. Единственное, что я 
могу сказать, что это было действительно преступление, и я был виновен (т.е. 
я не буду говорить, что был безвинно осуждён). Итак, спустя несколько дней 
за мной пришли. 

Привезли меня в одно из РУВД г. Киева, на пр. Победы. Посадили в 
«обезьянник». Через два часа меня привели к инспектору по делам несовершен-
нолетних. Он положил мне бумагу и ручку на стол и сказал «пиши». (В кабине-
те мы сидели вдвоём) Хоть это и не имеет теперь уже особого значения, но пер-
вых двое суток меня допрашивали без адвоката, моего законного представителя. 
Мои родители даже не знали, где я нахожусь. Писать что-либо я отказался, 
«опер» с устрашающей фамилией Гробовский в ответ на мои слова попытал-
ся мне «объяснить», «куда я попал». Причём принялся это делать так рьяно, 
что через пять минут меня пришлось отливать водой. И так раза три-четыре 
загонял в гроб. Видя, что я вообще перестал что-либо говорить, а просто сжав 
зубы, стоял в углу, был применён ещё один старый психологический приём. 

ДОБРЫЙ МУСОР – ЗЛОЙ МУСОР. 
В кабинет зашел ещё один «опер» и, видя, как меня снова начали бить, 

попросил своих коллег меня не бить и вообще выйти. Они, недобро хмурясь 
и пихнув меня напоследок, вышли. А вошедший, его подельники называли 
Серый, Серенко – угостил меня сигаретой и завёл со мной «душевный разго-
вор». Он говорил, как по глупости люди ломают себе жизнь. Рассказывал, 
что я нормальный парень и что он никогда бы не подумал, что я мог сделать 
что-либо плохое. Но я ничего не подписал. И началось: час отдыха – час 
«убивалова». Причём били в грудь, живот, по почкам, по закрытой волосами 
части головы, чтобы следов не оставалось. Особенно усердствовал этот с Гро-
бовой фамилией. Тогда мне пришлось узнать, и что такое «Ласточка». Это 
когда, сковав руки наручниками за спиной, уложат человека на пол лицом 
вниз. А за цепочку наручников заводят ступни согнутых в коленях ног. По-
лучается, что ноги сами тянут за цепочку и наручники выворачивают кисти 
рук, пережимают сухожилия, сосуды и больно врезаются в кожу. Руки при 
этом опухают и становятся чёрного цвета. Боль невыносимая, мои крики слы-
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шали даже те, кто сидел в камерах. Из соседних (наверное) кабинетов начали 
заходить мусора и «успокаивать». Кто как, кто ударом ноги по почкам, так 
что кричать было невозможно из-за того, что дыхание перехватило, кто при 
помощи газового баллончика. В это время появился «мой добрый мусор». Он 
снял с меня наручники. Когда я спустя 20 минут смог подняться (потом я ещё 
три месяца не мог нормально владеть руками), он снова завёл со мной «ду-
шевный» разговор. Рассказывал страшные сказки о злых зэках и большом сроке. 
Потом он спросил меня о том, ел ли я что-нибудь сегодня. Не получив ответ 
(я не проронил ни слова за день), он достал из портфеля бутерброд и решил 
со мной поделиться, говоря, что ему меня искренне жаль и что я не должен 
делать глупостей. Я отказался. Тогда он распорядился отвезти меня обратно в 
камеру. И у меня был час отдыха. Двое суток я каждый час ходил на допро-
сы. К ночи первых суток ходить я самостоятельно не мог. Меня выносили и 
заносили. Когда другие задержанные начали бучу поднимать, мол, «малого» 
убьете, – был устроен разбор полетов, где каждый узнал «Почём в Одессе 
рубероид». К ночи пьяные мусора, закусывая салом из наших передач и куря 
наши сигареты (которых мы не видели, хотя родственники всегда передавали 
сигареты), начали нас выгонять из хаты по одному. Шесть «ментов» с дубин-
ками плюс наряд одного из спецподразделений в масках. Порвали в лапшу 
человек сорок. «Гупали» всю ночь. Больше всего досталось одному мужику 
«Особику». Он потом двое суток подняться не мог. До сих пор удивляюсь, 
как люди переносят такое. Это ведь все, правда, я знаю. Очень часто видел и 
сам получал. Закончились вторые сутки, и дело было передано следователю, 
какому-то Самойлику. Естественно, к операм меня вызывать перестали. Этот 
Самойлик только угрожал, что опять отправит меня к операм, на дознание. 
Честно, мне обратно не хотелось. Знал по рассказам сокамерников, что от 
Гробовского меня вынесут инвалидом. И пошла официальная задокументи-
рованная работа со мной, адвоката мне не дали, а денег у родственников за-
платить «зелёными» за адвоката не было. В тот же день прокурор подписал 
санкцию на арест. И, несмотря на мои постоянные жалобы, не было проведе-
но разбирательство по поводу избиений и истязаний меня сотрудниками ми-
лиции при проведении дознания. 

Ещё неделю я провёл в РУВД, и каждую ночь пьяные, а часто и обку-
ренные «менты» устраивали «разгон». При этом мы не получали и 20% от то-
го, что нам передавали в передачах родные. В камерах площадью 4 кв. метра 
набивали по 20 человек. Мы стояли, как в автобусе, по очереди садясь на бе-
тонный пол. При этом в камере была минусовая температура. Но для разог-
рева и профилактики нас каждую ночь выгоняли в коридор. Некоторых, пра-
вда, выносили, чаще выкидывали ногами. На четвертую ночь моего срока в 
соседней камере какой-то «малолетка» вскрыл себе вены неизвестно как ута-
енной от ежедневного обыска металлической деталью от зажигалки. 

Несмотря на просьбы сокамерников, в течение 40 минут дежурный не 
вызывал скорую помощь. «Не умрёт, а умрёт – закопаем,» – отвечали «менты». 
В камере малолетку скрутили, перевязали, наложили жгут из разорванных 
вещей. Все хаты райотдела подняли крик и начали выбивать двери камер. В 
итоге скорая была вызвана. Малолетку увезли в БСП. Ночью в БСП увезли 
ещё человек 5 из тех, кто громче всех в двери стучал, требуя вызвать скорую. 
Перепуганные люди симулировали болезнь, вскрывали себе вены, писали 
жалобы, подписывали написанные за них признания, брали на себя эпизоды 
и несовершенные ими преступления. На меня тоже хотели многое повесить, 
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но поняли, что ничего лишнего я не возьму, потому и не заставили. Мысль 
была одна – лишь бы вырваться из всего этого ада. Но карательная машина 
уже была запущена, и остановить её было нельзя. И каждый знал, что, несмо-
тря на все обещания «ментов», у всех дорога только одна – в тюрьму. Вооб-
ще у них, «ментов», есть масса вариантов добиться признания для списания 
«висяков». Наркоманам «ширку» носят, малолеток запугивают и обещают отпу-
стить домой. Более взрослых обрабатывают тоже грамотно. Давят на семью, 
в общем, опускаются до чего угодно, лишь бы получить своих 17 гривен за 
раскрытие преступления. 

Этап на КПЗ (ИВС на Подоле) на седьмой день. 
Ближе к обеду меня выдернул конвойный и, дыша на меня перегаром, 

приказал собираться. После душной забитой камеры глоток относительно све-
жего воздуха полуподвального помещения оказал одурманивающее дейст-
вие. Колени подкосились, но удар прикладом автомата быстро привёл меня в 
чувство, я даже упасть не успел. Ещё несколько раз – и в машину они меня 
донесли. КПЗ встретило нас очередью более чем двух десятков машин. Заби-
рали или привозили людей. Высадка-посадка сопровождалась таким количе-
ством матерных выражений, что неискушённому человеку было бы нехоро-
шо. Спустя 4 часа подошла очередь и нашей машины. Нас начали выводить. 
Все прошли медицинское освидетельствование. Всех, кто пожаловался на здо-
ровье, в ИВС принимать отказались. После этого шмон, прошу не путать это 
слово с обыском или личным досмотром. Шмон в «Хате» – это разгром (по-
том минимум 2 дня уборки) и куча головной боли. Разрезанные матрацы и 
подушки, перевёрнутые тумбочки (где есть), вскрытые полы, которые потом 
зэки за деньги своих родных и своим собственным трудом восстанавливают. 
Ведь жить то как-то надо. Когда шмонают зэка – заглядывают даже в естест-
венные отверстия человеческого организма. В общем обыском это назвать 
нельзя. Таких унижений не каждый человек выдержит. На Западе, к примеру, 
запрещено производить обыски в камерах, с тем, чтобы не напрягать от-
ношения между осуждёнными и администрацией. Тем же, кто жаловался на 
здоровье, повезло меньше, РУВД не хотело их держать на своём «балансе», а 
ИВС не имеет медсанчасти, поэтому больных не принимают. И на обратном 
пути из ИВС конвой вывозил их в лес, подвешивал наручниками к дереву, 
так чтобы ноги не доставали земли, и избивали. При этом вооружённые ав-
томатами конвоиры пили водку, а зачастую употребляли марихуану. В сле-
дующий приезд в ИВС арестованный ни на что не жаловался, несмотря на то, 
что тело было всё синее. 

К одному моему товарищу три месяца никого не пускали, ни свидания 
не давали, ни к следователю не возили. Потому что ходить он не мог после 
предварительного следствия. А оправдывалось это тем, что во время следст-
вия нельзя, дабы исключить возможность влияния подследственного на сви-
детелей и прочих участников процесса. Его нужно изолировать и запретить 
свидания, переписку и любой другой вид передачи информации на волю. Ин-
тересно, какое влияние на свидетелей может оказать 17-летний парень, нахо-
дящийся в тюрьме? Условия содержания в ИВС на Подоле недалеко ушли от 
сталинских или фашистских условий содержания. В помещении, рассчитан-
ном на 5-6 человек, обычно находится от 15 до 20 человек. За месяц, который 
я там провёл, я ни разу не мылся и не вышел на прогулку. Передачи почти 
полностью уходили в «Фонд голодных мусоров» (когда они уже нажрутся?). 
Однажды, когда один из арестантов отказался подписывать бумагу: «Переда-
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чу получил полностью», всю камеру полночи «клепали» всей сменой, в ко-
ридоре, травили «черёмухой» (слезоточивый газ) В общем, вопросов о том, 
чтобы не подписывать бумагу, больше не возникало. Никто даже не смотрел, 
что в той бумаге написано, молча подписывали. Себе дороже. Каждый день 
проводилась проверка с обыском. Арестованных выгоняли из камер и застав-
ляли бегом по коридору бежать в карцер сквозь два ряда сотрудников ИВС. 
Естественно, того, кто плохо бегал, подгоняли пинками, дубинками и пр. По-
сле этого всех загоняли в карцер, обыскивали камеру, переворачивали и рас-
трушивали по камере вещи. Далее выгоняли из карцера по 3-5 человек, ста-
вили всех лицом к стене – руки на стену, ноги шире плеч – и производили 
обыск. Далее бегом в камеру. Кормили дважды в сутки. Миска каши на 5 
человек и по куску хлеба. И так каждый день. В переполненную камеру, не 
имеющую практически никакой вентиляции, частенько могли брызнуть из 
газового баллончика или насыпать хлорки и полить её водой. Хлор в данной 
ситуации был похуже слезоточивого газа. Астматиков еле откачивали. Суще-
ствует ещё практика раскрутки. Некоторых подозреваемых, на которых нет 
ничего и прокурор (в то время) отказывается давать санкцию на арест после 
трёх суток «дознания», привозят на суд и говорят, вот дебошира поймали, 
напился, мебель в баре поломал. Судья без зазрения совести даёт 15 суток. 
Через 15 суток, проведённых на Ремонтной в Киеве, человека снова забирают 
в РУВД. Там вновь трое суток пыток и вновь суд, мол, опять буянит. На Ре-
монтную и т.д. Причём в суде даже слова не дают сказать. Так людей могут 
катать очень долго. Я знал одного человека, которого катали три месяца. Ме-
ня в то время возили к следователю. На протяжении трёх месяцев я его видел 
очень часто. И вот мне назначили дату суда... 

(Редакция Центра политического прогнозирования им. Г. Гонгадзе) 

* * * 
Справа Сергія Міщенка. 
Київський міський суд розпочав розгляд справи за обвинуваченням у 

вбивстві та співучасті у вбивстві 13 квітня 1996 р. молодого юриста біля уні-
вермагу «Дитячій світ» двох офіцерів і стажиста Дніпровського РВС Києва. 

(«Права людини», №17, 11-20 червня 1997р.) 

* * * 
В Киевском городском суде слушается дело по обвинению трех сотруд-

ников милиции в превышении прав, злоупотреблении служебным положени-
ем и убийстве. 

13 апреля 1996 года оперуполномоченный дежурной части одного из 
районных отделений столичной милиции, участковый инспектор этого же РУ 
и их коллега – стажер... вышли на ночную улицу наводить лорядок. 

Там им попалась на глаза машина, возле которой препирались водитель 
с пассажиром. Позже, в милиции, выяснилось, что пассажир был юристом. 

Стражи порядка завели беднягу в кабинет участкового инспектора и там 
избили до такой степени, что юрист в ту же ночь скончался. 

(«Сегодня», №5, 9 января 2001 г., «Тюрьма и воля», №3, январь 2001 г.) 
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* * * 
К пожизненному заключению приговорила 19 марта судебная коллегия 

Киевского городского суда старшего лейтенанта милиции Сергея Ключника, 
убившего в 1996 г. киевлянина Сергея Мищенко. 14 лет лишения свободы 
получил пособник убийства, участковый милиции Александр Бороховский. 
Третий соучастник, бывший сотрудник СБУ Александр Науменко, пригово-
рен к 12 годам лишения свободы. 

(«Сегодня», №63, 20 березня 2001 р.) 

* * * 
29-річного юриста Сергія Міщенка закатували в дільничному пункиі мі-

ліції троє інспекторів. Приводом для затримання стало начебто банальне «з’ясу-
вання особи». Чим воно закінчилося, важко описати. Приковували кайданами 
до батареї, палили оголеним електропроводом... Вишколений у ЗМОПі (по-
переднику «Беркута») п’яний старший лейтенант Ключник на довершення 
вибивав у мертвого серце (нелюду ще вважалося, що воно б’ється). Затим поні-
вечене тіло викинули на купу сміття. Сам же Ключник і повідомив по «02» 
про начебто знайдений труп. П’ятирічний марафон боротьби міліцейської си-
стеми із справедливістю завершився таки судом. Незважаючи на окрему ухва-
лу суду, начальника Дніпровського райуправління міліції (який скрушно 
жалкував, що злочин скоїли кращі офіцери, бо є такі, у яких по 9-12 стя-
гнень) удостоїли звання «Заслужений юрист» і призначили заступником 
начальника Головного управління МВС столиці... 

(«Свобода», №50, 23-29 грудня 2003 р.) 

* * * 
Студента В’ячеслава Бречку сержанти ППС Печерського райуправління 

м. Києва взяли «за порушення громадського порядку» в Маріїнському парку. 
Куратору університету, яка негайно кинулася до міліції, пояснили, що до ве-
чора випустять, – адмінпорушення. Але наступного дня випливло, що «Бреч-
ка на протязі 20 хвилин бив незнайому літню жінку... Через 10 хвилин він 
знову почав бити, аж поки не вбив». За цим дійством, начебто, спостерігали 
міліціянти, пояснення яких потім лягли в основу звинувачення хлопця у 
вбивстві. І жодних доказів, ніяких експертиз тощо. Як згодом виявилося, літ-
ня жінка – одинока киянка, жебрачка. Через місяць після вбивства її кварти-
ру... продали невідомі люди. Чи варто описувати, з якими кричущими пору-
шеннями відбувалося це судочинство, – за закритими дверима суддя Печер-
ського райсуду Волкова, усунувши безпідставно адвоката, не допустивши до 
захисту підсудного навіть його батьків, ув’язнила 18-літнього хлопця на 9 
років. Батьки дізналися про вирок лише через 3 тижні, а у кримінальній спра-
ві з’явився запис від адвоката, яку начебто надала суддя: «Хотя мой подсу-
димый и не признал своэеэй вины, вину его считаю доказанной, и судить в 
решении с законом». Таке ми вже десь чули?!.. 

(«Свобода», №50, 23-29 грудня 2003 р.) 
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Київська область 

Вечером на проспекте Мазепы в Вышгороде пересеклись пути двух мест-
ных подростков – Артема Голуба и Вадима Марценюка – со стражами порядка. 
Начальник штаба Вышгородского райотдела Сергей Витов, оперуполномочен-
ный Юрий Демьянов и старший инспектор по охране общественного порядка 
Анатолий Богацкий утверждали, что увидели нетрезвых дерущихся парней и 
кинулись их разнимать, а потом доставили их в милицию для установления 
личности, после чего отпустили. 

Противоположная сторона трактовала события по-своему: драки не бы-
ло – обычный спор, однако милиционеры применили грубую физическую 
силу и по полной программе «отвязались» на ребятах. Возможно, если бы 
мать Артема не являлась по образованию юристом и не работала судьей, до-
казать вину правоохранителей вряд ли бы удалось, потому что тех сразу же 
взяли под защиту, стремясь, по крайней мере, спустить дело на тормозах. В 
ход пошли различные методы: пытались допросить в качестве свидетеля мать 
Голуба, тем самым выведя ее из дела (она выступала его законным предста-
вителем), уговаривали забрать заявления, склоняли к лжесвидетельству не-
которых якобы очевидцев происшествия. На каком-то этапе следствие зашло 
в тупик: возбужденное против сотрудников милиции дело плавно «перекрои-
ли» и начали расследование уже «по факту», а затем и прекратили – «за от-
сутствием состава преступления». Лишь после обращения Светланы Голуб к 
Генеральному прокурору материалы дела попали к другому следователю, и 
тот раскрутил его без оглядки на звания и должности. Артему были причине-
ны легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство 
здоровья – сотрясение мозга, перелом костей носа, многочисленные ссадины, 
в том числе, на лице. 

В постановлении о привлечении Анатолия Богацкого в качестве обвиня-
емого прямо говорилось: он наносил удары кулаком по голове парня. Юрий 
Демьянов отрабатывал удары на Вадиме Марценюке, причем и руками, и но-
гами. А когда оба подростка оказались на земле, к коллегам присоединился 
Сергей Витов. Особо усердствовал Демьянов. Как говорится в материалах дела, 
опер «унижал личное достоинство Марценюка, причиняя ему боль, ухватил 
того за волосы, несколько раз ударил головой о бетонное покрытие, после че-
го вырвал из его уха несколько сережек и выбросил». 

Хотя служебное расследование было начато только после заявления ма-
тери Голуба, руководство Вышгородского райотдела, а также представитель 
службы внутренней безопасности областного милицейского управления пред-
приняли титанические усилия, дабы замять историю. Демьянов, Богацкий и 
Витов характеризовались исключительно с положительной стороны, и все 
трое продолжали оставаться на своих рабочих местах. Суд приговорил майо-
ра Сергея Витова и старшего лейтенанта Анатолия Богацкого к 4-м годам 
лишения свободы с 3-летним испытательным сроком. Капитан Юрий Демья-
нов осужден на 3 года с 2-летним испытательным сроком. В течение трех лет 
они не вправе работать в правоохранительных органах. 

Владислав Лысенко, старший помощник прокурора Киево-Святошинского 
района: 

«Сегодня привлечь сотрудника милиции к уголовной ответственности 
чрезвычайно трудно – друг за друга стоят горой. Возможно, подростки вели себя 
неправильно, хотя это ничем не доказано, а вот работники милиции явно превы-
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сили свои полномочия. Узнав, что мать одного из доставленных в опорный 
пункт – судья, они испугались, вызвали родителей и отдали сыновей». 

Светлана Голуб ждала, что перед потерпевшими хотя бы извинятся, но 
ни о каких извинениях, раскаянии речи не было. Все трое вели себя недо-
стойно. З сентября приговор вступил в силу. 

На памяти Владислава Викторовича это второй подобный случай за по-
следнее время: около двух лет назад были осуждены двое сотрудников мили-
ции, избивших в камере задержанного. Доказать их вину тоже оказалось де-
лом непростым. Поэтому каждое доведенное до приговора уголовное дело 
можно рассматривать как успех. 

Апелляционный суд Киевской области оставил в силе приговор Киево-
Святошинского районного суда. 

(«Сегодня», №212, 20 сентября 2003 г.) 

* * * 
Заява Тодоренка Петра Олексійовича, Київська область, Фастівський 

район, смт. Борова. 
15.04.2003 р. працівники Борівського відділу міліції Ус Василь Васильо-

вич та Петручик Ярослав Михайлович відзначали День карного розшуку в 
кафе «Моноліт», що знаходиться в смт. Борова Фастівського району Київсь-
кої області. Близько 23.00 Ус В.В. та Петручик Я.М., які на той час вже були 
добряче напідпитку, затримали біля кафе і доставили до відділу міліції мого 
неповнолітнього сина – Тодоренка Олександра Петровича (27.07.1985 р. н.) у 
зв’язку з підозрою у скоєнні крадіжки ним особистих речей (куртки та мі-
ліцейського посвідчення оперуповноваженого Петручика Я.М.). 

В той самий вечір оперуповноважений Петручик Я.М. склав рапорт (до-
даток №1 до цієї справи) на ім’я в. о. начальника Фастівського РВ МВС пол-
ковника міліції Рудяка О.М. про затримання мого сина та разом з оперупов-
новаженим Усом В.В. почав дізнання... В книзі реєстрації запису зроблено не 
було. 

«Потерпілий» Петручик Я.М. та оперуповноважений Ус В.В., не повід-
омивши рідних, провели допит мого неповнолітнього сина, хоча він неодно-
разово просив дозволу подзвонити додому, але це прохання залишилось поза 
увагою працівників міліції. 

Допит відбувався у такий спосіб. Мого сина причепили наручниками до 
батареї опалення у вестибулі другого поверху та почали мордувати. Били по 
голові, нирках, печінці, скрізь, куди дозволяла фантазія «дізнавачів». Потім 
залишили сина на деякий час подумати над запитанням: «Куди поділась кур-
тка?». Приблизно через 5 хвилин зайшли Ус В.В. та Петручик Я.М. зі своєю 
жінкою, відчепили мого сина від батареї, закували знову в наручники, протя-
гли через наручники лом, протягли лом між ногами, поклали лом між стола-
ми в кабінеті і продовжили побиття мого сина, який вже висів на ломі між 
столами в кабінеті відділення міліції. Оскільки син не брав куртку, оперупо-
вноваженого Петручика, йому залишилося слізно просити у «дізнавачів» від-
пустити його, але Ус сказав, що він «доб’ється від мого сина правдивих пока-
зань» до ранку, після чого повісив в нагрузку на наручники гирю в 32 кг, а 
через декілька хвилин ще одну гирю в 24 кг. Не витримуючи таких катувань, 
мій син почав втрачати свідомість. «Дізнавачі» це побачили та зняли його з 
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лома, продовжуючи при цьому наносити удари по голові, спині, нирках, зби-
ли в кров лікоть правої руки. 

Про те, що мого сина затримали, мені повідомив його товариш – Станіс-
лав Крупа. Я приїхав до відділення міліції, де побачив таку картину. Мій син 
сидить на стільці, обличчя в крові, зчесаний лоб, губи опухли. Під диктовку 
він писав розписку, що до нього «дізнавачі» не застосовували фізичної сили, 
і що до працівників міліції мій син претензій не має. Декілька хвилин оперу-
повноважений Ус був відсутній. Потім з’явився в кабінеті та повідомив, що 
куртку ніхто не брав, і вона була знайдена барменом кафе «Моноліт». Куртка 
впала за сидіння, де випивали співробітники міліції... 

Наступного дня (16.04.2003 р.), аби відновити справедливість і притягти 
до відповідальності злочинців у міліцейській формі, я звернувся із заявою на 
ім’я в. о. начальника Фастівського РВ МВС Рудяка О.М. про неправомірні дії 
працівників міліції проти мого неповнолітнього сина. Була проведена експе-
ртиза №43 від 16.04.2003 р., в якій визначено, що в мого сина травми голови, 
численні гематоми по усьому тілу, побиті губи, судини в очах потріскалися, 
побиті зуби, а потім з’явилися: рвота (ознака струсу головного мозку), пору-
шення психіки, острах, тахікардія. Експертиза робилась по направленню Фа-
стівської міжрайонної прокуратури Київської області. Було проведене служ-
бове розслідування, за результатами якого справу передали до Фастівської 
міжрайонної прокуратури. 

12.05.2003 р. старшим слідчим, юристом 3-го класу Дьячук Н.В. була 
винесена постанова про відмову в порушенні кримінальної справи відносно 
працівників міліції Уса В.В. та Петручика Я.М. за відсутністю в діях останніх 
складу злочину (додаток №2 до даної заяви). 

Я написав заяву на постанову, але вважаю, що це не матиме результату... 

(«Самостійна Україна», ч.36, 22-30 вересня 2003 р.) 

* * * 
Началась эта история в Броварах еще в ноябре 2000 года. В тот вечер 

Борис Шкуропадский возвращался домой с дискотеки. Когда на улице Шо-
лома Алейхема он поравнялся с одиноко стоящим стареньким автомобилем, 
на него вдруг набросились двое крепких мужиков. Сильный удар в лицо сбил 
парня на землю. И тотчас его начали остервенело бить ногами. Затем Шкуро-
падского затолкали в машину и доставили в милицию. В отделе составили про-
токол, что он якобы в сговоре с неустановленными лицами проник в легко-
вушку, украл аудиокассеты и разбил окно в салоне. Хозяином машины оказа-
лся инспектор 4-й роты ГАИ г. Киева Владимир Шевченко. Приблизительно в 
это же время местные гаишники доставили в ГОВД и неких Цыганкова и 
Малия, которых задержали за рулем еще одной угнанной машины. 

По словам отца Бориса, Бориса Борисовича Шкуропадского, «начальник 
следственного отдела Броварского ГОВД майор Анатолий Половко поведал 
мне, что сын обвиняется в попытке угона двух машин, и ему светит длитель-
ный тюремный срок. И без обиняков заявил – плати, мол, 10 тысяч долларов, 
и дело замнем. Я отказался… Милиционер пообещал: коль, дескать, я такой 
несговорчивый, то сын будет сидеть…». 

И закрутились милицейские жернова. 
Несмотря на всю абсурдность выдвинутых обвинений, следователь Бро-

варского ГОВД Зубец возбудил уголовное дело. А через три дня межрайонный 
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прокурор Бурбан дает начальнику следственного отдела Половко санкцию 
на арест Шкуропадского. Правда, по протоколу получалось, что обе машины 
Шкуропадский якобы похищал в одно и то же время. Какие проблемы – долго 
ли внести нужные изменения. 

Дело трижды безрезультатно рассматривалось в суде и вновь направля-
лось на дополнительное расследование. А Шкуропадский продолжал сидеть 
за решеткой, несмотря на веские доводы адвоката Валентины Буняк о полной 
невиновности ее подзащитного. После привлечения внимания общественнос-
ти к скандальному делу суд, наконец, освободил Бориса из-под стражи, заме-
нив ему меру пресечения на подписку о невыезде. Но и после этого наезды на 
Шкуропадского не прекратились. Ему неоднократно звонили неизвестные с 
угрозами. Не раз парень замечал за собой почти демонстративную слежку. В 
поисках выхода из положения в январе 2002 года в ГУ МВД Киевской обла-
сти, куда к тому времени перекочевало дело, создали специальную следст-
венную группу. Постановление об этом подписал полковник Топчий, кото-
рый ныне находится под стражей как главный обвиняемый в незаконном 
освобождении из-под стражи опасного преступника. Возглавил эту «спецко-
миссию» следователь Грушецкий, который, работая в следственном отделе 
Броварского ГОВД, первым передал дело Шкуропадского в суд. Впрочем, и в 
этот раз доказать вину обвиняемого не получилось. 

В июне минувшего года старший следователь по особо важным делам 
столичной милиции Сергей Шуваев уголовное дело в отношении Шкуропад-
ского прекратил, но городская прокуратура Киева это постановление отме-
нила. Последнюю точку в нем поставил старший следователь по особо важ-
ным делам Юрий Чернышев, прекративший это уголовное дело. С этим по-
становлением согласилась теперь и прокуратура. 

Парню сломали жизнь, лишили здоровья. И виновные в этом не понесли 
никакой ответственности. Половко, требовавший, по утверждению отца, взя-
тку, получил повышение. Выросли в должностях и другие «фабриканты» де-
ла. Они продолжают трудиться в том же районном центре. 

(«Вечерние вести», №157, 17-23 октября 2003 г.) 

* * * 
Письмо из Ровенской области: 
«Я подвергался избиениям, а в дальнейшем зверским пыткам, которые 

проводились с подачи прокурора города Александра Лупейко, а непосредст-
венно меня пытали люди в масках, которые выбивали из меня явку с пови-
нной». 

Письмо из Киева: 
«Я под стражей с 28.09.97 года. ИВС города Белая Церковь – Киевский 

СИЗО №13(туда-сюда). Самое интересное – это можно занести в книгу реко-
рдов Гиннесса – статья 218 УПК (ознакомление с материалами уголовного 
дела) длится уже почти три года. Аналогов в мире нет… В 2000 году не дож-
дались меня тесть, теща, папа… Одна мама, больная женщина 73-х лет, оста-
лась в Белой Церкви». 

В СИЗО и ИВСах душно и смрадно, сидельцы умирают от духоты и 
собственного пота. О том, чтобы помыться, – нет и речи, часто в ИВС и воды 
для питья не выпросишь. Но речь не об этом, в ИВС в любою пору года не 
сладко. Проблема в другом. Недавно герой иных наших публикаций, Борис 
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Федорович Панченко, с удивлением узнал, что очередное судебное заседание 
по его делу перенесено с начала июня… на начало сентября. Причина? Судья 
уходит в отпуск, затем уходит прокурор, затем еще один судья. Нормальный 
вообще подход? Хорошо еще, что у Панченко мера пресечения – подписка о 
невыезде. А если бы – пребывание под стражей? Судья и прокурор грели бы 
кости на пляжах, а Панченко бы умирал на нарах. Впрочем, так оно часто и 
выходит. Несмотря на то, что статья 253 УПК Украины однозначно говорит о 
том, что «судебное заседание по каждому делу проходит непрерывно, за иск-
лючением времени, предназначенного для отдыха». Тем не менее, Панченко 
и тысячи других подсудимых должны терпеливо ждать выхода судей из 
отпуска. Ждать без паспорта, а соответственно и без права на работу, лечение 
и прочие необходимые человеку вещи. Интересно, а если судья уходит в дек-
ретный отпуск, подсудимый должен ждать три года? А если человек окажет-
ся невиновен? Но в системе украинского правосудия такого не случится. По-
дсудимого признают виновным хотя бы на тот срок, что уже был отсижен во 
время следствия, чтобы не иметь неприятностей с судебными исками со сто-
роны бывшего подсудимого. Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы был во-
змещен моральный ущерб невиновному человеку за время, проведенное под 
стражей? Я знаю только один такой случай, да и то жертве прокурора Лупей-
ко, нотариусу Татьяне Магдич, все еще не выплачены ее 39666 гривен, взыс-
канные судом в ее пользу с белоцерковской прокуратуры. Рассматривается 
апелляция. Отсутствие или по крайней мере очень малое количество успеш-
ных дел по возмещению морального ущерба жертвам следователей-фальсифи-
каторов говорит о том, что наше следствие или очень хорошо работает, во что 
сложно поверить любому, кто с ним сталкивался, или же это свидетельствует 
о том, что имеет место практика преступного сговора представителей судеб-
ной власти с работниками прокуратуры. 

Кстати о сговоре. Среди множества писем, пришедших в редакцию по 
поводу преступной деятельности прокурора Лупейко, есть письмо и от осуж-
денного Георгия Янева. Мы не считаем возможным оспаривать судебное ре-
шение в отношении Георгия Янева. Это дело высших судебных инстанций. 
Мы можем лишь свидетельствовать о том, что по заявлениям Янева, которые 
сейчас рассматривает Комитет Верховной Рады по борьбе с организованной 
преступностью, в ходе следствия имели место неоднократные нарушения за-
кона со стороны все того же Лупейко. Янев свидетельствует, что «воры в по-
гонах (следователь Лупейко А.В. и его боевой друг-соратник опер Попов А.В., 
которые всё следствие ходили в моих вещах и полностью разграбили мою 
квартиру) вели «следствие» бериевско-гестаповскими методами, используя 
пытки, провокацию, интриги, фальсификации, подлоги, обман, шантаж и за-
пугивание свидетелей и даже родственников. Больше месяца (40 дней) умы-
шленно не допускали ко мне адвоката, применяли незаконные методы воз-
действия (избиения, пытки, мордования, издевательства, постоянные угрозы 
лишения жизни под предлогом якобы «побега», «оказания сопротивления» и 
т. д.)». При этом, отмечает Янев «нa все эти пытки и мордования Лупейко и 
Попов приходили в моих вещах». Дело дошло до того, что однажды Янев уз-
нал собственные кроссовки на ногах следователя и добился, чтобы ему их 
вернули. Это что касается кроссовок. Остальное имущество Янева и его се-
мьи, вплоть до постельного белья, носков, женских трусов, лифчиков, детс-
ких памперсов и даже зубных щеток было разграблено в ходе обысков. Пора-
зительная какая-то прожорливость, при полном отсутствии брезгливости. За-
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метим, что Янев оказался крепким орешком и умудрился во время допроса 
«записать на диктофон две кассеты преступных откровений следователя Лу-
пейко, где подтверждается его участие в грабежах на обысках и где он цини-
чно заявляет, что они убивают арестантов, а потом вешают на них свои не 
раскрытые преступления. Что прокуратура Киевской области на 80% и выше 
коррумпирована и с преступностью настоящей не борется и т.д. Интересно, 
что узнав о существовании этих кассет, Лупейко, по словам Янева, забеспо-
коился и предложил обменять их на часть находящегося под арестом имуще-
ства, среди которого значились два автомобиля, принадлежащие родственни-
кам Янева. Георгий согласился и отдал кассеты Лупейко. Однако на следую-
щий же день хитрый следователь вновь отобрал машины у родственников 
Янева. Как оказалось, существуют копии этих кассет, и рано или поздно, по 
словам Янева, они будут фигурировать на суде над самим Лупейко. Надежду 
на то, что этот суд все-таки состоится, дает потрясающее письмо, которое при-
слал в редакцию профессор, доктор исторических наук Виктор Ефимович 
Король. Приводим некоторые выдержки из него: 

«Уважаемая редакция! Я был просто шокирован фактами произвола и 
беззакония со стороны Потебенько, Лупейко, Фесуна и других, изложенными 
в цикле публикаций «Как стать прокурором». Особенно меня потряс матери-
ал об убийстве, выражаясь словами газеты, «правоохранительной мразью» 
Кости Роги, Царствие ему небесное. Копию этой статьи и свои мысли по 
этому поводу я одновременно послал Л. Кучме и Ю.Смирнову. Ответ я посы-
лаю Вам. Пишу Вам потому, что уверен, большинство простых людей подде-
рживает позицию Вашей газеты в отношении критики беспорядков, наруше-
ний закона и т.д., особенно среди тех, кто должен порядок охранять. И Вы 
должны знать, что людям надоело бояться. Всех Потебеньки, Лупейки, Фе-
суны не запугают. Так учит история, а она – лучший учитель». 

Спасибо Вам, Виктор Ефимович, за неравнодушие и смелость. Такие 
люди, как Вы, и есть последняя надежда нашей страны. Надежда на то, что 
мы вместе, всем миром сможем избавиться от страшной болезни – гангрены 
правосудия, которой больна сейчас Украина. Мы не можем не привести и 
текст ответов, которые получил профессор Король в ответ на свои обращения 
к Президенту Украины и к министру внутренних дел. 

Из прокуратуры Киевской области пришло следующее послание: 
«Ваше обращение к Президенту Украины относительно нарушений тре-

бований действующего законодательства работниками правоохранительных 
органов Лупейко А.В. и Фесуном А.М., которые приведены в статье «Как стать 
прокурором», рассмотрено. Сообщаю, что указанные факты по указанию 
Генеральной прокуратуры Украины проверяются и после их проверки в по-
лном объеме будет принято решение соответственно закону. Прокурор след-
ственного отдела Б.В. Сидик». 

Странно как-то, что на обращение к президенту страны дает ответ не 
представитель президентской администрации, на худой конец, не работник 
генеральной прокуратуры и даже не прокурор Киевской области Гайсинский. 
За президента страны отвечает простой прокурор следственного отдела. Ку-
рьезно как-то получается. Ведь не прокурор Сидик ответственен за весь этот 
тотальный прокурорский беспредел. Отвечать должен гарант Конституции, 
который, как оказалось, совершенно не гарантирует нам ее исполнения. 

Буквально в день публикации этого материала из Белой Церкви пришло 
еще одно печальное известие. Местные правоохранители в процессе выкола-
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чивания очередного признания убили еще одного человека. Белоцерковская 
трагедия продолжается. И, значит, нам еще рано ставить точку в рассказе о 
том, как стать прокурором. 

Станислав Речинский, 1:17 20/06/2003. 

(http://www.cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=1420) 

* * * 
Уже более полугода наша газета регулярно публикует статьи, посвя-

щенные деятельности нынешнего прокурора г. Белая Церковь Александра 
Лупейко. За это время в редакцию пришли десятки писем, посвященных дея-
тельности Лупейко и его подручных. Жертвы этих людей постояно звонили и 
звонят в редакцию, рассказывая о несправедливости. За это время ни один 
человек не написал ни единого слова в поддержку Лупейко и его команды. 

(«Вечерние вести», №126, 22-28 августа 2003 г.) 

* * * 
Дело Янева: 
Дело это уникально даже для нашего времени. Помимо уже ставших ба-

нальными пыток, диких сроков следствия и судебного разбирательства, в нем 
есть такие «изюминки», как пытки во время самого судебного процесса и за-
фиксированное масштабное хищение имущества подследственного. 

Мы далеки от того, чтобы представлять Георгия Янева в образе невинной 
курсистки. И тем не менее, этот человек имеет точно такое же, как и каждый 
из нас, право на соблюдение законности в отношении себя, даже если сам он 
этот закон нарушал. 

Дело Г. Янева началось 31 мая 1997 года с перестрелки в селе Старые 
Петровцы Вышгородского района. В этот же день прокуратура Вышгородс-
кого района возбудила уголовное дело и создала следственно-оперативную 
группу, которую возглавил старший следователь прокуратуры района Алек-
сандр Лупейко. Янева арестовали 4 августа того же года. С этого дня для не-
го начнутся 2 месяца избиений в ИВС г. Барышевка Киевской области, все-
возможных пыток, угроз убить при побеге и оказании сопротивления. 

Из материалов дела: Лупейко А.В. показал, что во время беседы в ИВС 
Барышевского РОВД морального давления на Янева Г.Д. не оказывал и не бил 
его. Во время беседы с Яневым работники милиции, которые дежурили в ИВС, 
по его просьбе готовили чай , и он угощал Янева... 

Однако не молчат узники Барышевского ИВС, которые в течение двух 
месяцев слышали вопли избиваемого Янева. На Янева «вешали» 19 так и не 
доказанных трупов, а получил он в итоге 15 лет лишения свободы. 

(«Вечерние вести», №118, 8-14 августа 2003 г.) 

* * * 
Мы приводим показания одного из членов «банды Янева» Чалюка о пы-

тках, которым он подвергался в Вышгородском ИВС: 
«...Пока лежу на полу, залит газом и чувствую, что с меня снимают все 

шмотки. И вот я уже сижу на стуле. На голове – противогаз. Сижу абсолютно 

http://www.cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=1420)
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голый в холодном кабинете, но мне жарко. Каждую ногу пристегнули наруч-
никами к ножкам стула. Руки тоже сковали наручниками за спинкой стула. 
Началось... Куча хаотических вопросов. Попробуйте поговорить в противога-
зе! Затем опять начинаются избиения. Через некоторое время я уже весь в 
поту и в собственной моче, крови и слизи из легких. Отвечать на какие-либо 
вопросы теперь совершенно невозможно. Но, похоже, этого и не требуется. 
Мне просто вбивают в сознание определенную программу признания, кото-
рого от меня потом будет требовать следователь. Теперь о «средствах произ-
водства». На столе лежит фотоаппарат, видеокамера, диктофон, прибор, ко-
торый на дисплее показывает мое давление и частоту ударов сердца. Тут же, 
на столе, примитивный генератор тока. Рядом – резиновые перчатки, резино-
вые дубинки, шприцы, какие-то ампулы, презервативы и прибор, который 
ударом электрического тока запускает остановившееся сердце. Весь процесс 
пыток садисты снимают на камеру. Так что где-то должны быть и пленки... 

Я рассказал лишь часть того, что проделывали со мной в Вышгородском 
ИВС. Ну не могу я в мельчайших подробностях описывать всю эту мерзость. 
Мусора сами смеялись и говорили мне после пыток: они знают, что за мной 
«мокрух» нет. И им было просто интересно меня попытать, что это – задание 
Лупейко...» 

(«Вечерние вести», №133, 5-11 сентября 2003 г.) 
 
Показания осужденного Чалюка, опубликованные в газете «ВВ», №133, 

сокращены. Желающих ознакомиться с полным текстом, отсылаем к первои-
сточнику. 

* * * 
Рассказывает осужденный по «делу Янева» Вячеслав Чалюк: 
«Рано утром меня вытащили из камеры Вышгородского ИВС. Тут же в 

коридоре надели наручники, заведя руки за спину, и натянули на голову по-
лиэтиленовый пакет с завязками. В пакет был налит нашатырный спирт. В 
этот же момент получил несколько сильных ударов в живот и по яйцам. Я не 
терминатор и ударов по яйцам не держу, поэтому тут же согнулся, упал, и 
меня потащили по лестнице. Во дворе ИВС меня впихнули в багажник легко-
вой машины. В это время у машины офицеры Вышгородского ИВС обсужда-
ли, где будут меня хоронить. Вариантов было несколько: Сухолучье, Страхо-
лесье, Иванков. Но здравый смысл победил, и в первую очередь офицеры 
решили поехать за выпивкой и закуской, а затем «прогуляться» в чернобыль-
скую зону. Не знаю, где мы ездили, но, наконец, машина остановилась и я 
услышал, как открылись ворота из сетки, скрипнули и ударились об опору. 
При этом я слышал, как оперативникам что-то докладывал охранник того ме-
ста, куда мы приехали. Наконец, багажник открыли, меня вытащили и сняли 
с головы мешок. Один из оперативников сказал, что сейчас я должен буду 
пройти несколько «тестов». Место, где мы находились, напоминало нефтена-
ливную станцию или заправочную для поездов. Меня подвели к какой-то ци-
стерне длиной в 5-6 метров, завели по лестнице на верх этой емкости. Кто-то 
открыл крышку на ней, внутрь была опущена деревянная лестница. Меня 
столкнули вниз и закрыли надо мной люк. Но не полностью. Я думал, что это 
они сделали, чтобы поступал воздух. Но оказалось иначе. Скоро в щель поле-
тели петарды, а по стенкам емкости стали чем-то бить. Что со мной в это 
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время происходило, я просто не могу передать. Наконец, люк открылся, и 
там появились ухмыляющиеся рожи моих мучителей. Они мне что-то крича-
ли, но я ничего не слышал. Тогда один из них стал лить в емкость, в которой 
я находился, бензин из канистры и показал зажигалку. Я все понял и кое-как 
выбрался по лестнице из цистерны. Тут же меня опять схватили и потащили 
к какой-то конструкции. Подойдя ближе, я понял, что это опалубка, где де-
лаются бетонные блоки для строительства домов. Опалубка – это такая мета-
ллическая конструкция длиной 3 метра, с высотой борта до 1 метра. Песок, 
что-то серое, похожее на цемент, кучи щебня, лопаты – все было рядом. Ме-
нты смеются и говорят: «Все, мужик, скоро из тебя дом построят». Мое сос-
тояние в тот момент может понять только тот, кто был в этой опалубке. А 
клиенты тут до меня были, это я и по следам на песке понял, и по тому, что 
весь инструмент явно не в первый раз использовался. И началось. Опять сби-
ли меня с ног, порезали на мне вещи, сняли их с меня, не снимая наручников, 
бросили в кучу и подожгли. Горевшие на моих глазах мои же шмотки убеди-
ли меня в том, что мне уже точно конец. Потом с меня сняли наручники и 
связали руки веревкой, орал я там до хрипоты, в этой опалубке, а они на меня 
стали сыпать песок и поливать водой. Это я потом понял, что сыпали только 
песок. А тогда думал, что сыплют вместе с цементом, и сейчас меня просто 
замуруют в бетонном блоке. В этом железном гробу при полном сознании, я 
прощался со своей мамой, своей сестрой и ее дочерью, со своими двумя сы-
новьями и шестилетним внуком. Песок и вода сдавливали мое тело, мне было 
и холодно и жарко, все мои внутренности стали, наверное, от этого давления 
меньше, чем у грудного ребенка. Я тянул голову к воздуху, к свету, но сил 
становилось все меньше и меньше, кричать я уже не мог. Что со мной было 
дальше – не знаю, потому что потерял сознание. Очнулся от того, что на меня 
лили воду. Я лежал просто на земле и видел раскрытую опалубку с высыпа-
вшимся из нее мокрым песком. И довольные рожи моих мучителей. Тут же 
они начали предлагать взять на себя какой-то склад оружия, который якобы 
мне принадлежит. Но «тесты» в тот день для меня не кончились. Меня опять 
засунули в багажник, и мы подъехали к какому-то заброшенному сельскому 
дому с выбитыми стеклами. Это явно была «зона отчуждения» – ни человека 
вокруг и полуразрушенные заросшие травой дома. Во дворе стоял колодец с  
журавлем. Я попросил своих мучителей дать мне воды попить и умыться. На 
что мне сказали: «Успеешь». И что вы думаете, проклял я ту минуту, когда 
попросил воды у этих змеев. Занесли они меня в дом и говорят, что у них те-
перь обед, они хотят водки выпить, потому что со мной им трудно работать и 
от радиации нужно предохраняться. Положили меня на какую-то доску, на-
дели дополнительно наручники на ноги и засунули в русскую печь. Там я, 
наконец, отдохнул и даже задремал. Проснулся, когда опера уже пообедали и 
водки приняли. Они вроде подобрели, говорят, молодец мол, у нас тут и не 
такие ломались, а ты молодец, все тесты прошел, кроме «водотерапии». Те-
перь, говорят, попьешь, умоешься, водное крещение примешь и обратно в 
камеру отдыхать. А завтра все напишешь и пообещаешь, что на суде от пока-
заний своих не откажешься. Вывели меня во двор и подвели к колодцу. Тут я 
заметил, что на старом, почерневшем журавле новая веревка привязана и сра-
зу все понял. В ушах почему-то песня Преснякова про «дай мне колодец во-
дицы напиться». А про себя думаю: ну на хуй мне эта вода была нужна? 
Оперативники работали шустро, умело, и скоро я оказался подвешенным к 
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журавлю вниз головой. Не помню, не буду врать, но стала мне эта вода попе-
рек горла. Опускали и поднимали меня несколько раз. Я задыхался, терял со-
знание, потом снова приходил в себя. В конце концов я согласился дать нуж-
ные им показания. То есть, взять на себя ящик с оружием, который зарыл во-
зле госпиталя МВД агент Лупейко, некий Евгений Мельников...» 

На этом мы обрываем рассказ Вячеслава Чалюка о методах фабрикации 
«дела Янева». О самом «деле» – в свое время. Сегодня же просто хотелось ра-
ссказать о том, в каком мире мы живем. Страшные вещи происходят в Отече-
стве, одной ногой стоящем вроде бы в цивилизованной Европе, другой – в 
жуткой азиатчине. Пока что лишь часть сограждан, впрочем немалая, испы-
тывает на себе экстремальные методы следствия в чернобыльской зоне. Но 
ведь чернобыльская «зона пыток» – это полигон. Полигон, на котором испы-
тываются методы, которые могут вскоре стать нормой для всей страны. Се-
годня этот «правовой Чернобыль» еще под силу «дезактивировать». Но если 
молчать и не слышать – в этом пекле окажемся все. (Станислав Речинский) 

(«Украина криминальная» http://www.cripo.com.ua/, 
«Вечерние вести», №146, 30 сентября 2003 г.) 

* * * 
Про вбивство білоцерковського прокурора Корнєва 
Пытки, это не только вырывание ногтей, «ласточка», «слоник», «эле-

ктрогенитальные процедуры» и прочие ноу-хау нашей правоохранительной 
системы. Вся система дознания, следствия, отбывания наказания является 
изощренной азиатской пыткой. Украинский омбудсмен Нина Карпачева од-
нажды рассказала, как министр внутренних дел Юрий Смирнов при встрече 
с ней, галантно улыбаясь, удивился: «Нина Ивановна, ну что вы все о пыт-
ках? Неужели других тем не существует?» Впрочем, пытки – это и ежед-
невные камерные мелочи, которые с точки зрения людей в погонах и не пыт-
ки вовсе. Об этом и не только рассказ на примере дела об убийстве Белоцер-
ковского прокурора Корнева. 

Мелочи, на которые на воле никто не обращает внимания, в камере 
приобретают огромное значение. Особенно, если эти мелочи являются 
«системными» так сказать. Как составная часть системы подавления и 
уничтожения. Жизнь в каменном мешке, где месяцами, а иногда годами 
люди вынуждены жить без дневного света, без воздуха, без нормальной 
пищи и медицинского обслуживания, становится мучительной борьбой 
за выживание, за сохранение собственной личности. Время, растянутое в 
нескончаемую нить страданий, время, которое в камере хочется просто 
убить. Собственная жизнь, которая также начинает казаться мучитель-
ной обузой. Зажатые в тесноте четырех стен сокамерники живут, словно 
пассажиры вагона метро в час пик. Только никто не знает, когда же ос-
тановка и можно выйти. Очень разные сокамерники, которых никто не 
проверял на психологическую совместимость. Надежды, которые каж-
дый день вспыхивают и угасают, приводят в отчаяние. Чтобы выжить, 
здесь нужно бороться всерьез... 

Альбину Сычеву, адвоката, в прошлом – следователя прокуратуры – 
арестовали. До этого был арестован ее сын Павел, тоже занимавшийся адво-
катской практикой. Их подозревали в организации убийства прокурора Кор-
нева 28 ноября 1998 года. Альбину Сычеву привезли в Фастов. 

http://www.cripo.com.ua/
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Альбина Сычева: 
«Меня подвели к двери, никогда не забуду этот скрежет, ее распахнули – 

полумрак, вонь, которая просто сбивает с ног. Сзади голос коридорного: «Ну, 
и чего мы стоим?» Зашла. Слева на нарах бесформенное существо, потом я 
поняла, что это женщина. Перегар, вонь, пыль, металлический стул, привин-
ченный к полу, грязная «шуба» на стенах. Было очень холодно, но мне не ра-
зрешили взять свои вещи в камеру. Я уже третьи сутки ничего не ела. После 
обыска, когда заглядывали во все места, чувствовала себя уже не человеком, 
а пустой оболочкой. Посидела несколько минут, потом подошла к кровати, 
увидела грязную кучу ваты. На ней множество свежих плевков. Я поняла, что 
это нарочно, чтобы спровоцировать меня. Стала стучать – дайте матрас. С 
койки, где лежала женщина – поток мата. «Не стучи, а то харей в параше бу-
дешь!» Успокоила ее, как могла, хотя уже понимала, что это «подсадная», 
что у нее задача – сломить, вызвать конфликт. Когда она уснула, я опять ста-
ла стучать в дверь. Прошу матрас. Из-за двери: «Не положено!» Прошу воды. 
«Не положено!» Говорю, что мне нужны лекарства. «Не положено!» Утром 
пыталась обратиться за лекарствами к начальнику ИВС Омарову, но он меня 
не принял...» 

На следующий день соседку по камере, Валентину, куда-то вызвали. А 
когда она пришла, вынула из под фуфайки моток новой веревки и сказала 
Сычевой: «Зачем тебе такие мучения? Ты не выдержишь. Тебе нужно пове-
ситься». На следующий день она принесла лезвие и предложила сокамернице 
порезать вены или просто броситься с нар на пол, головой вниз. «Ты, глав-
ное, упади головой об пол, а коридорный тебе потом поможет». 

Так начинался кошмар, который продлится для Альбины Сычевой бо-
льше трех лет. Впрочем, настоящий кошмар начался чуть позже, когда в ИВС 
приехали Лупейко и Фесун. Нужно отдать должное их работоспособности. 
На протяжении 12 дней они не только успели сфабриковать «громкое» дело, 
но и неоднократно пытали Александра Шкляра, Анатолия Гудыка, еще не-
скольких человек, а Константина Рогу успели убить, инсценировав самоубийст-
во. Теперь настала очередь Альбины Сычевой. Она рассказывает: 

«Я была знакома с Лупейко. И когда он зашел, я спросила: «Саша, зачем 
ты такой беспредел устроил?» А он как взовьется и матом на меня: «Ты по-
чему ко мне на «ты»? Я уничтожу всю твою семью, твой род на этом закон-
чится, фамилия Сычевых больше звучать не будет! Потому что ты мешала 
всему городу! Ты мешала всей Киевской области! Ты лезла не туда, куда ну-
жно! Тебя же предупреждали!» Он орал минут 15-20. А потом вдруг с улы-
бочкой: «Ну ладно, давай теперь поговорим, как ты все это задумала. Когда 
ты Косте дала пистолетик?» А потом к Фесуну: «Толик, ты снимки привез?» 
Тот раскрывает веером фотографии трупов. Штук семь. Лупейко спрашивает: 
«Ну, что? Кого узнаешь? Своего сына или приемного?» От этого вопроса я 
чуть не потеряла сознание. И вдруг на одной из фотографий узнаю Костю. 
Он до пояса голый, весь в синяках, глаза закрыты, лицо в кровоподтеках. Я в 
ужасе спрашиваю Лупейко: «Что вы сделали с ребенком?» А он говорит: 
«Костя нам все рассказал. Как ты планировала убийство, как дала ему писто-
лет». И показывает «повинную» Кости. Я прочитала и говорю: «Как же вам 
пришлось пытать моего ребенка, чтобы он такое написал!» А Лупейко с улы-
бкой обращается к Фесуну : «Ты что, не взял фотографию ее ублюдка? Я же 
говорил тебе взять!» И они начинают между собой разговор о том, как они 
убивали Павлушу, и как будут пытать остальных...» 
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Услышав это, и увидев снимок мертвого Кости Роги, Альбина Сычева 
подумала, что вероятно, мертв и Павел. Ночью с ней случился приступ, в ре-
зультате отнялась левая половина тела. Медицинской помощи она так и не 
получила. Да и о какой медицине можно говорить, если в день Сычевой вы-
давали лишь кружку горячей воды. Хочешь – чай пей, хочешь – мойся. Вско-
ре появились вши, тело покрылось струпьями. Потом были новые «беседы-
пытки», на которых Лупейко прямо говорил: «Ты осложняешь нам работу, 
может, сдохнешь? Всем будет проще». Тем не менее, Сычева настойчиво 
требовала сведений о судьбе сына, требовала адвоката, требовала убрать «под-
садную». «Наседку» вскоре убрали, поменяв на более «интеллигентную», хоть 
и с четвертой судимостью. 

«А седьмого числа вновь приехали Лупейко и Фесун. Опять показали 
фото мертвого Кости, на этот раз на носилках. Лупейко говорит: «Ты все 
молчишь, А мы вчера твоего ублюдка в позу поставили и прогнали по каме-
рам. И теперь он педик на всю жизнь» Страшные слова, но они были для 
меня счастьем. Я поняла, что Павел жив! И ответила Лупейко, что сына мое-
го ты в позу не поставишь, скорее сам будешь на четвереньках ползать! Тут 
он взбесился опять, крикнул Фесуну: «Делай с ней что хочешь, но чтобы зав-
тра была повинная!» И ушел». 

Через две недели Лупейко, поняв, видимо, бесполезность выбивания 
«повинной», стал требовать у Сычевой показания на работников правоохра-
нительных органов, судей и адвокатов. Говорит: «Ты что, не хочешь облег-
чить судьбу сына? Ты не мать, если сына не жалеешь, он ведь болен, дай по-
казания на кого-нибудь, мы ему облегчим жизнь. А с этими мы все равно ра-
справимся, и ты нам в этом поможешь». Потом говорит: «Мы и так распустили 
слух, что ты всех «сдала». Ты боишься, что здесь все пишется? Вот тебе спи-
сок, просто отметь тех, кому давала взятки». И дает огромный список фами-
лий судей, сотрудников прокуратуры, почему-то адвокатов и начальников 
райотделов. Стал требовать, чтобы назвала адвокатов, кто с кем из судей, 
следователей, прокуроров работает. Обещал, что взамен тут же и меня и сына 
переведут в нормальные условия. 

Я спросила, зачем ему это, чтобы я кого-то оговорила? А он отвеча-
ет: «Я должен стать прокурором. Какие-то подонки у власти, а я пашу 
следователем. Вот посажу вас и стану прокурором». Он на «беседы» все-
гда приходил пьяным, поэтому логику тут искать тяжело. Хотя, он ведь 
действительно вскоре стал прокурором г. Белая Церковь. Вдруг начал 
требовать, чтобы я «сдала» своего священника, психиатра. Я естественно, от-
казываюсь и продолжаю требовать адвоката. А он взрывается: «Если бы это 
был 37 год, я бы просто вывез вас в лес и расстрелял! А у твоего ублюдка 
просто бы отстреливал каждый палец. На глазах у тебя!» Он даже избил меня 
тогда. Бил головой об стол, потом ударил руками по ушам, из носа хлынула 
кровь, и на левое ухо я теперь не слышу. Но все это было уже ерундой. По-
тому что я знала главное – сын жив!» 

После трех месяцев пребывания в Фастовском ИВС Альбину Сычеву в 
феврале 1999 года переводят в следственный изолятор города Чернигова. 
Здесь ей предстояло жить почти год. Если, конечно, это можно назвать жиз-
нью. После ада Фастовского ИВС Черниговский СИЗО был следующим кру-
гом этого ада. Что-то в нем было лучше, что-то хуже. Но это был ад. В одной 
камере содержали уже осужденную за убийство преступницу и беременную 
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женщину пятнадцати лет отроду. Это запрещено любыми законами, но кто 
вспомнит о законе в подземной тюрьме Чернигова? Наши государственные 
мужи любят говорить о том, что мы уже почти в Европе. Путь в Европу, го-
спода, пролегает через места заключений. Посидите в Черниговском СИЗО 
или в ИВС Фастова, Белой Церкви, Сквиры – почувствуйте себя европейцами! 

19 марта в СИЗО появился Лупейко и вдруг похвастался, что благодаря 
«делу адвокатов» он стал прокурором. А потом пригрозил, что если не будет 
показаний, то он сгноит Сычеву в подвале. Действительно, через два дня Аль-
бину Сычеву поместили на первый этаж в грязную и полную клопов камеру. 
В камере, в нарушение закона, содержались уже осужденные лица и несовер-
шеннолетние. Сычева начала жаловаться. И тогда, через несколько дней, ее 
перевели… в камеру «вышаков». Смертная казнь в Украине к тому времени 
уже была отменена, однако камеру №41 по старой памяти называли именно 
так или, проще, камерой смертников. Камера походила на бетонный гроб. Ни 
электричества, ни воды, только голые стены. Двое нар, стоящих вплотную. 
На нарах ждала другая заключенная – Екатерина Прима. И это было самое 
страшное. Прима, молодая и сильная женщина, была осуждена за убийство 
собственного мужа. По закону ее нельзя было содержать в СИЗО, однако со-
держали, так как она исполняла работу классической «наседки». В каждом 
СИЗО имеется так называемая оперативная часть. В задачи ее сотрудников 
входит, по идее, обеспечение порядка в СИЗО и предотвращение преступле-
ний. В реальности оперчасть занимается «прессованием» и получением инфо-
рмации, которую арестант следствию давать не хочет. Для этих целей опера-
тивники пользуются услугами «наседок». В «деле Сычевых» оперативники, 
по словам Альбины Сычевой, действовали по прямому указанию прокурора 
Лупейко. Прима использовалась для «прессования». В ее задачи входило соз-
дание невыносимой обстановки. Угрозы, провоцирование скандалов, порча 
продуктов, которые передают родственники. Средств в распоряжении опыт-
ной «наседки» масса. Когда в камере находилось четыре человека, это было 
не так страшно. Но, оказавшись в камере смертников один на один с Примой, 
Сычева сразу вспомнила слова Лупейко: «Живой ты отсюда не выйдешь». 

«Я боялась, что ночью она меня просто задушит», – вспоминает она. 
Вскоре, как и обещал Лупейко, ее перевели в подвальную камеру, углу-

бленную более чем на два метра в землю, с земляным полом и со стенами, по 
которым текла вода. Когда Сычеву заводили в камеру, она просто не поверила, 
что в этом погребе можно жить, и спросила конвоира: «Что это?» Тот ответил: 
«А это камера жмуриков, отсюда выходят только вперед ногами» Это была 
камера, в которой содержались больные туберкулезом, СПИДом и прочими 
тяжелыми инфекционными заболеваниями. Представляете, больного тубер-
кулезом держать в мокром подвале? А вы говорите: «Пытки». В камере не было 
ни табуретки, ни стула, открытый туалет типа «очко» в полуметре от ржавого 
железного листа, на котором заключенные ели. В длину «хата» 2,6 метра, в 
ширину – 1,8. Холодно, но в зарешеченном окне не было даже стекла. В этом 
совершенно азиатском «зиндане» человек не мог жить, он должен был по 
всем законам медицины умирать. В этой камере Альбине Николаевне пред-
стояло провести более 8 месяцев. За это время Сычева превратится, по ее же 
словам, в «мешок с костями». И даже кости будут больны. 
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Экс-узница вспоминает: «Я постоянно сушила камеру, каждый день вы-
тирая со стен воду. Возле нар и вдоль «стола» прокопала в земле канавки, 
чтобы вода уходила, чтобы было хоть немного суше. Застелила мокрую зем-
лю слоем старых газет, которые приходилось выбрасывать, когда они намо-
кали. Умудрилась даже достать хлорку и все продезинфицировать. Потом 
выпросила известку и побелила стены. Я работала каждый день». 

Изюминкой Черниговского СИЗО было радио. Когда Попов додумался 
до своего изобретения, то вряд ли мог предположить, что его изобретение 
будет использовано в качестве инструмента пытки. Во многих СИЗО радио 
звучит целый день. Часто – очень громко. Цель, которую в данном случае пре-
следует администрация СИЗО, отнюдь не повышение культурного уровня 
арестантов. Цель, официально декларируемая – помешать межкамерным пе-
реговорам и перестукиваниям. Однако этот метод кажется сомнительным. 
Существует масса иных способов передачи информации, которыми и поль-
зуются опытные арестанты. Постоянно громко включенное радио дает еще 
одну возможность администрации «прессовать» арестанта, медленно сводить 
его с ума. Представьте, что вы неделю ежедневно от рассвета до заката на 
полную громкость слушаете радио «Шансон». А если вам приходится слу-
шать его в течение нескольких лет? В Черниговском СИЗО не выключаемы-
ми радиоточками снабжены не только каждая камера, радио орало в коридо-
ре, репродуктор с улицы был направлен в окна камер. Когда включать радио, 
на какую громкость – зависит от заступившего на смену дежурного. Как пра-
вило, радио орало с шести утра до десяти вечера. Добиваться тишины или 
сходить с ума – зависит от арестантов. Сычева боролась ежедневно. И доби-
валась успеха. 

В ноябре 1999 года Сычевым пришло время знакомиться с материалами 
дела. Следователям неудобно было ездить в Чернигов, и Альбину Cычеву 
решили перевести в Киев. Ей выпал счастливый билет. Сычеву в целях «лу-
чшей изоляции» перевели не в обычный СИЗО, а в СИЗО СБУ. 

« 8 декабря меня вывели из Черниговского СИЗО, чтобы везти в Киев. 
Во дворе ждал «уазик» с несколькими вооруженными автоматами сотрудни-
ками УБОПа. Мне надели по наручнику на каждую руку и попытались завес-
ти в зарешеченную камеру внутри машины и «растянуть», то есть пристег-
нуть наручники к противоположным бортам машины. И я должна была бы 
два часа фактически висеть на руках. Но тут не выдержали даже провожав-
шие меня сотрудники СИЗО и заявили, что они меня для такой перевозки не 
отдадут. УБОПовец усмехнулся и посадил меня в машину. Посадили между 
собой и стали пристегивать. Я говорю им, ребята, хоть одну руку оставьте. 
Один из них как крутанет наручник на моей руке, так что он в кости впился. 
Я от боли закричала, а он улыбается и говорит: «Что, сука, больно?» И они 
меня привезли в СИЗО СБУ в Аскольдовом переулке. Едва переступив его 
порог, я поняла, что это другой мир. Прапорщик, который меня принимал, 
вежливо спросил: «Альбина Николаевна, у вас есть претензии к конвоирова-
нию?» Я показала ему кровоподтеки от наручников, а он собрался писать 
протокол. И тут этот бравый черниговский УБОПовец грохнулся на колени и 
стал умолять ничего не писать, потому что у него семья, дети и прочее. Я бо-
ялась, что из-за кровоподтеков меня просто не примут в это СИЗО, и от про-
токола отказалась. Но причин этого совершено немотивированного садизма 
черниговского УБОП не могу понять до сих пор» 
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СИЗО СБУ было уникальным учреждением. К сожалению, было. Сейчас 
оно передано в ведение Департамента по исполнению наказаний, и не иск-
лючено, что Департамент его благополучно изгадит. А в 1999 году это дейст-
вительно был кусочек Европы. Светлые просторные камеры по 20 метров на 
два человека, отличная пища, медобслуживание и даже надзиратели ходили 
по коридорам в тапочках! Чтобы не беспокоить арестантов. Нет ни мата, ни 
криков, разговаривают тихо. 

«Когда мне в восемь утра принесли завтрак из картофельного пюре, са-
лата, еще чего-то, я просто подумала, что это ошибка. Спрашиваю, кому это? 
Я ведь одна в комнате. А мне отвечают: «Вам. Если захотите, дадим добав-
ки» Потом пришел начальник СИЗО Виталий Федорович Петруня, с ужасом 
меня оглядел и пообещал, что поставит меня на ноги. И действительно меня 
там откормили, подлечили. Яйца, масло, диетпитание. Я впервые почувство-
вала себя человеком». 

Однако все хорошее рано или поздно кончается. Впереди еще был Киев-
ский СИЗО №13, Белоцерковский ИВС, ИВС Киево-Святошинского района. 
Впереди были четырехместные камеры, в которых содержались по 12 жен-
щин, задыхающихся от собственного пота и испарений параши. Впереди бы-
ло очередное незаконное дополнительное следствие. Прокуратура уже не мо-
гла выпустить Сычевых на свободу, потому что понимала: выйдя, они начнут 
требовать справедливости. Поэтому целью Лупейко было постараться проде-
ржать Сычевых в невыносимых условиях как можно дольше. Чтобы у них 
просто не было сил заниматься на свободе судебными делами против про-
куратуры. Впереди у Сычевых была встреча с новым следователем. Встреча, 
которая свидетельствует: если зло не наказывается вовремя, оно начинает 
плодиться. 

«Больше всего меня поразило в следователе Ярмоле, что этот совсем 
молодой человек – уже законченный садист. Ему было тогда 23-24 года, но у 
него были глаза эсэсовца. Он смеялся мне в лицо и говорил: «Все равно я те-
бя посажу. Лупейко – мой учитель. И то, что начал он – доделаю я. Ты еще 
увидишь в окно, как твоего сына выводят на прогулку. Вы, глядя друг на 
друга, поймете, что сдохнете здесь». И они напоследок решили просто до-
бить нас условиями содержания в Белоцерковском ИВС. Добить уже тем, что 
мы будем знать, что сидим рядом, что силы тают, что мы умираем» 

И все-таки Сычевы выжили. Мать пробыла под следствием 3 года 2 ме-
сяца 11 дней. В изоляторах временного содержания, где максимальный срок 
содержания составляет 10 суток, она провела 250 дней. Остальное – в СИЗО. 
Все это время она боролась за жизнь и свободу – свою и сына. И случайных 
попутчиц-сокамерниц. Она умудрялась составлять в ИВС и СИЗО ходатайст-
ва и апелляции тем, кто не знаком с законами, у кого нет денег на адвокатов. 
Несколько женщин, благодаря ней, вышли на свободу. Она боролась и борется 
за жизнь, за человеческие права, за свободу. Не пора ли бороться и всем нам? 

Благодаря этим публикациям все больше людей приходит к автору с до-
кументами, рассказывают, что сделали с ними Лупейко и ему подобные. Мы 
пишем. А Лупейко читает. И остается прокурором Белой Церкви. Читает Ге-
прокуратура. И почему-то не проводит расследования по факту публикаций. 
Хотя, может, и должна это сделать. Возможно, не хочет порочить честь мун-
дира? Но ведь она уже опорочена, независимо от результатов расследования. 
И спасти эту честь можно только правдой. Потому что, когда беззаконие не 
пресекают, оно становится законом (Станислав Речинский). 

(«Украина криминальная», www.cripo.com.ua) 

http://www.cripo.com.ua)
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* * * 
Про вбивство білоцерковського прокурора Корнєва. 
Напомним вкратце, с чего, собственно, началось то, что можно назвать 

«белоцерковской трагедией». 18 ноября 1998 года в Белой Церкви был убит 
прокурор района Вадим Корнев. В это время в белоцерковском ИВС находи-
лся предприниматель Анатолий Гудык, обвиняемый в участии в бандитской 
разборке. Как выяснилось позже, Гудыка на этой разборке не было. Несмотря 
на то, что Гудык на момент убийства прокурора находился в ИВС, его обви-
няют в организации убийства Корнева при участии защищавших его адвокатов 
Сычевых, следователя прокуратуры Шкляра и ряда других лиц. Все «фигура-
нты» подвергались чудовищным пыткам с целью добыть «царицу доказатель-
ств» – признание собственной вины. Разработку «дела адвокатов Сычевых» са-
молично благословил тогдашний генпрокурор Михаил Потебенько. Наиболее 
активными «дознавателями» становятся следователь Киевской областной про-
куратуры Лупейко и заместитель начальника УБОПа Киевской области Фе-
сун. Первый труп в ходе следствия появился уже через 12 дней. Для остальных 
арестованных «следствие» растянулось на три с лишним года и окончилось... 
освобождением. Дело об убийстве прокурора Корнева лопнуло. Виновные в 
фабрикации дела до сих пор не наказаны. Следователь Лупейко ныне «трудится» 
на должности прокурора Белой Церкви, Фесун – начальник службы охраны 
одного из крупных банков. Потебенько – народный депутат. 

Недавно в редакцию обратился бывший сотрудник СБУ, чей брат тоже 
пострадал от неправомочных действий господина Лупейко. Он рассказал, что 
в течение нескольких лет занимался в СБУ реабилитацией пострадавших от 
сталинских репрессий. И этот человек с ужасом сказал мне: «Я очень хорошо 
изучил методы и правовую атмосферу того времени. Оно возвращается». Ко-
гда узнаешь, каким издевательствам подвергаются родственники современ-
ных подследственных, со словами этого человека трудно не согласиться. 

Рассказывает Анатолий Гудык: 
«Прокурора Корнева убили 18 ноября, а уже 21 ноября меня в каме-

ре жутко избили четверо в масках. Поломали ребра, вывернули ключи-
цу, повредили позвоночник. Били молча, тупо убивали. Это была просто 
подготовка. А на следующий день пришел Лупейко. Стоит в следствен-
ной комнате и улыбается. Как сейчас помню, в черной кожаной куртке и 
в кожаной фуражке. Ну, что, говорит, будем знакомиться. «Я – Алек-
сандр Васильевич Лупейко, следователь-беспредельщик. Дело будем ве-
сти по беспределу, все свои незаконные действия я буду облекать в за-
конные формы». 

Эти слова я на всю жизнь запомнил, потому что на протяжении всего 
следствия я на собственной шкуре и на своих родных испытывал этот бесп-
редел. Можно простить собственные мучения, но когда пытают твоего отца... 

Они арестовали его через несколько дней после убийства прокурора. 
Отец как раз принес мне передачу – теплые вещи, куртку, штаны, уже холо-
дно было. А ему говорят: «Передачу не принимаем, заберите одежду сына». 
Сами понимаете, что это значит. И отец понял, что меня убили. А меня для 
этого «фокуса» специально раздели, и я сидел в камере зимой в одних шта-
нах и футболке. И едва отец успел забрать мои вещи, как его задерживают 
вместе с моими вещами и передачей. Арестовали его в Белой Церкви, а отве-
зли в ИВС Володарки. А там сразу через «наседку» в камеру запустили ин-



 161 

формацию о том, что менты убили человека. Отец еще раз удостоверился, 
что меня уже нет в живых. Он у меня чернобылец, пенсионер, всю жизнь 
проработал в колхозе простым водителем. Для чего нужно было так над ним 
издеваться? Все просто. Чтобы он дал следствию «нужные» показания и для 
того, чтобы следствие могло шантажировать меня здоровьем и жизнью моего 
отца. Издевательства над ним тогда еще только начинались. В этот же ИВС 
привезли Владимира Шевченко, зятя моего бати, мужа моей сестры. В при-
сутствии отца Шевченко выводили на ночные пытки неизвестные люди в ма-
сках. И убивали. Отец видел все это, видел, как потом Володю, уже потеряв-
шего сознание, затаскивали в камеру. Он кричал им: «Что вы делаете! Одно-
го сына моего убили, теперь убиваете второго!» А уже после этого батю вы-
водили в следственную комнату и начинали допрос. Вопросы все те же. Как 
вы убили прокурора? Ты должен рассказать, как вы с Сычевыми это сделали. 
Однажды его поставили лицом к стене, заставили поднять руки и со всей ду-
ри несколько раз ударили по почкам. 

Вскоре, после того как арестовали отца, мне устроили с ним очную ста-
вку. Перед этим мы виделись на свидании перед самым его арестом. Отца 
продержали двенадцать дней и устроили нам очную ставку. Когда я его уви-
дел, то не узнал вначале. За эти двенадцать дней он постарел лет на двадцать. 
Обо всем, что он пережил, мне долго никто не рассказывал. Батя не призна-
вался больше года, после того как я вышел на свободу. Не хотел расстраивать. 
После этого отец стал часто болеть, по несколько раз в году лежит в больни-
це. А в то время, когда пытали отца, Лупейко говорил мне: «Или ты начинаешь 
давать показания на Сычевых или мы твоего отца уничтожим. Посмотри на 
его возраст, на здоровье. На нарах он долго не протянет. А если тебе этого 
мало, то мы «закроем» сейчас и твою мать, твою жену, а ребенка отдадим в 
детдом» И я тогда сказал: «Ладно. Отпускай отца – будем разговаривать, я 
дам выгодные тебе показания». Отца они выпустили, и я дал ложные показа-
ния под диктовку Лупейко. На суде, естественно от них отказался. Вышел на 
свободу, стал забывать все это. Но отца я им простить не смогу никогда». 

Механизм следствия затягивает в свои шестерни не только самих подс-
ледственных, но и всех их родственников. Особенно, если как это заведено у 
нас, следствие может длиться годами. Помимо прямого прессования членов 
семьи «врага народа», родственникам предстоит пройти испытание иными 
кругами отечественного ада. Подследственному нужно возить передачи. Иначе 
он просто умрет от голода в этих ИВС и СИЗО. Ему нужно возить лекарства, 
потому что даже если до «посадки» он был здоровым человеком, то через ме-
сяц-два болезни непременно появятся. Нужно привезти теплую одежду, ина-
че будет воспаление легких и неизбежный туберкулез. Нужно возить множе-
ство бытовых мелочей, без которых жизнь в тюрьме невозможна. Наконец, 
нужно возить фрукты, чеснок, витамины, потому что в камерах нет солнца и 
свежего воздуха. 

Все это – деньги, и немалые. А их, как, например, у пожилой мамы 
Саши Шкляра, колхозницы-пенсионерки, никогда не было. А значит, 
нужно влезать в долги. Семья подследственного всегда влезает в долги – 
это аксиома. Но и передачу, собранную с огромным трудом, не так то 
просто передать родному человеку. Сашку держали в Белой Церкви, а 
его мама живет в Мироновке. На дорогу уходит день. Еще полдня на то, 
чтобы эту передачу собственно передать. И так – три с лишним года. Но 
даже если вы живете в Киеве и ваш сын или муж сидит в Лукьяновском 
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СИЗО – процедура передачи от этого не намного легче. Ради любопытст-
ва побывайте когда-нибудь ранним утром возле стен «Лукьяна». Сто, 
двести иногда больше людей с большими сумками. «Дачники». Не отто-
го, что едут на дачу, а оттого, что хотят передать «дачку» – передачу. 
Впереди у этих людей многочасовое стояние: вначале на улице, затем в 
небольшой и душной комнате для передач. Впереди неизбежное свида-
ние с вечно пьяным «доктором», который должен принимать лекарства 
с 10 до 12, но вместо этого приходит в одиннадцать и старается не при-
нимать ничего, кроме цитрамона и бинтов. «Да зачем ему это нужно, он 
ведь практически здоров!», – говорит добрый доктор и весело смеется. 
Жестокость всей нашей жизни не только в явных убийствах или пытках, 
она и в очередях у стен СИЗО, в которых стоят старушки и молодые же-
нщины, матери и жены тех, чья вина еще даже не доказана. Они стоят в 
этих очередях годами. 

Рассказывает супруга Павла Сычева – Светлана: 
«Мне позвонили на работу и сообщили, что Павел арестован по по-

дозрению в убийстве. Я сразу же спросила, можно ли приехать привезти 
передачу. Мне ответили что можно, только нужно получить разрешение 
у следователя. И на следующий день я приехала в Белую Церковь. Сле-
дователь Лупейко сразу «обрадовал»: «Настраивайтесь на то, что вы 
своего Пашу больше не увидите». Потом были дикие какие-то вопросы. 
Не бил ли он вас? Был ли он жесток? А передачу не принимали очень 
долго. Лупейко просто не разрешал. Первую передачу мне удалось пере-
дать только на сорок второй день заключения Павла, в ИВС города Ста-
вище...» 

Светлане еще предстояло три года ездить по разным ИВС Киевской об-
ласти с передачами для Павла и его мамы, предстояло стоять в скорбных 
очередях у стен Лукьяновского СИЗО. И все это время они с Павлом были 
лишены даже возможности писать друг другу письма. По нашим странным 
законам письма и свидания подследственным разрешает только следователь. 
При условии «сотрудничества со следствием», что попросту значит дачу вы-
годных для следствия показаний. Павлу и Светлане переписываться не раз-
решили. 

О тех хождениях по мукам, которые приходится испытывать родствен-
никам украинских подследственных можно написать книгу. О том, как сот-
рудники ИВС и СИЗО воруют передачи, об узаконенных поборах с родст-
венников за саму возможность этих передач. Можно написать книгу о том, 
как из-за ограничения передач в СИЗО вспыхивают бунты и совершаются 
самоубийства. О том, как перед прошлыми президентскими выборами «сиде-
льцы» получили передачу от Леонида Кучмы – по пять пачек «Примы» и по 
пачке чая. О том, как потом, во время выборов, сотрудники СИЗО показыва-
ли арестантам, за кого именно нужно было голосовать. И о том, как после 
выборов условия содержания в СИЗО становились все хуже и хуже. 

Нам бы очень хотелось завершить цикл этих публикаций сообщением о 
том, что справедливость восторжествовала, что «правоохранители», винов-
ные в убийстве, пытках и фабрикации «дела Сычевых», наказаны и ждут су-
да. Что прокуратура морально и материально возместила всем пострадавшим 
нанесенный ущерб. Нам бы хотелось написать о сотнях дел, выигранных 
простыми гражданами у прокуратуры, милиции, налоговой администрации и 
прочих структур, не отягощающих себя соблюдением закона. И мы верим, 
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что волна таких дел когда-то пойдет. И что именно в результате этого будет 
очищаться система, призванная за наши с вами деньги защищать наши права. 
Мы знаем, что это неизбежно. 

(«Украина криминальная») 

* * * 
Станислав Речинский: 
Когда зимой этого года мы начали публиковать материалы о деятельно-

сти прокурора Белой Церкви Александра Лупейко, то и предположить не мо-
гли, что в ответ на эти публикации последует целый шквал писем от жертв 
беззаконий, допущенных одним, отдельно взятым прокурором. Напомним, 
что вначале речь шла о фабрикации уголовных дел, пытках и даже убийстве, 
совершенных в ходе так называемого следствия по делу адвокатов Сычевых. 
Затем были дела нотариуса Магдич. Предпринимателя Балыковой и ее сыно-
вей, Георгия Янева и прочих. Были проверки деятельности Лупейко, были 
выговоры, строгие выговоры. Но Лупейко до сих пор остается прокурором 
Белой Церкви. Интересна реакция на публикации самого Александра Лупей-
ко. Александр Васильевич прежде всего позаботился разыскать того, кто его 
«заказал». И что самое удивительное, нашел этого человека. На прошлой не-
деле в редакцию обратился начальник Белоцерковского городского отдела 
внутренних дел, полковник милиции Петр Федорович Мусиенко с совершен-
но шокирующим заявлением. Как оказалось, прокурор Лупейко посчитал, 
что заказчиком публикаций является именно начальник городской милиции, 
и обвинил его... в организации покушения на себя любимого... 

(«Вечерние вести», №157, 17-23 октября 2003 г.) 

* * * 
В интервью Петр Мусиенко рассказал о том, что прокурор Белой Церкви 

Александр Лупейко решил снять его с должности, посчитав, что именно на-
чальник милиции был инициатором публикаций в «Украине криминальной», 
в которых городской прокурор выглядел не самым лучшим образом. 

«Я знаю, что уже подписан приказ о снятии меня с занимаемой должно-
сти. Скорее всего мне предложат уволиться на пенсию или другой город. Я и 
сам собираюсь уходить. Сейчас я на больничном, и еще долго не появлюсь на 
работе. В следствие, соответственно, вмешиваться не могу и не хочу. Это просто 
сведение личных счетов путем фабрикации уголовных дел. Но когда эти так 
называемые дела будут закрыты, тогда уж я подам в суд», – сказал в интер-
вью «Украине криминальной» Петр Мусиенко. 

(«Популярные ведомости», №43, 23 октября 2003 г.) 

Луганська область 

Отрывок из жалобы, только что отправленной Луганским обществен-
ным комитетом защиты прав человека в Европейский суд: 

«В общественный комитет за защитой своих нарушенных милицией 
прав обратился и настоятель храма Христа Спасителя в г. Петровское Луган-
ской области отец Валерий. Полтора месяца назад он узнал, что в соседнем 
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городе Красный Луч милиция задержала его шофера. 15 января отец Валерий 
приехал в милицию узнать, за что и почему задержан Г. 

Как оказалось, шофер был лишь приманкой – следователю Р. нужен был 
сам служитель Бога. Причина прозаическая: незадолго до этих событий одна 
прихожанка добровольно отписала церкви свое имущество. Но следователь 
потребовал дар обратно – якобы об этом заявили наследники прихожанки. 

Вот что пишет отец Валерий: 
«Сразу начался допрос... с позиции силы, угроз и пыток. В кабинет при-

ходил другой человек и насильственным путем заставлял меня давать пока-
зания, шантажировал, душил, угрожал расправой. Порвал мой документ, ко-
торый был дан епископом Украинской греко-православной церкви для пред-
ъявления в мэрию... Продержали меня двое с половиной суток без еды и 
воды. На ночь приковывали к батарее наручниками. Путем насилия застави-
ли меня написать расписку о согласии на обыск моей квартиры... Я спросил у 
них: «Что вы будете у меня искать?». Они ответили: «Наркотики и оружие»... 
Устроили в моей квартире полный погром: копались в церковных докумен-
тах, забрали Евхаристический набор серебряный (916-й пробы) 1816 года, 
осквернили освященный Антиминс со Святыми мощами, разбили икону на 
столе, перед которой я молюсь. После этого стали приставать к жене и требо-
вать: «Где находятся оружие, наркотики и деньги?». В пятницу вечером меня 
выпустили. Сейчас мне и моей семье постоянно угрожают, бьют в окнах сте-
кла, бросали в окно взрывпакет. Была попытка изнасиловать мою дочь, кото-
рой 15 лет. По этому поводу я обращался в милицию г. Петровское, но меры 
не принимались...». 

(«Свобода», №10, 11-17 марта 2003 г.) 

* * * 
Из заявления Комитета защиты прав человека прокурору города Крас-

ный Луч В. Швачко, 09.03.03: 
«В Комитет обратился гражданин Украины Черкашин Валерий – насто-

ятель храма Христа Спасителя в г. Петровское Луганской области. 
15 января 2003 г. он был задержан в Краснолучской милиции следовате-

лем Ренжигло Р.Е., который вместе с другими работниками милиции в отно-
шении его применял насилие, пытки с целью принуждения к даче показаний, 
необоснованно содержал его под стражей. Без законной санкции в доме 
В. Черкашина был произведен обыск, допущено глумление над религиозны-
ми чувствами его и его семьи, незаконно изъяты либо уничтожены ценные 
предметы церковной утвари. 

28 февраля В. Черкашина повторно забрали в милицию вместе с несове-
ршеннолетним сыном, в отношении которого применялись меры принуждения 
к даче показаний против себя, допрос подростка велся без отца и адвоката. 

Прошу возбудить уголовное дело в связи с указанными выше действия-
ми работников милиции, имеющими признаки преступления, предусмотрен-
ные ст. ст. 127, 371, 373 УК Украины, нарушившие права задержанного, га-
рантированные ст. ст. 28, 29, 30, 35 Конституции Украины...». 

Из заявления Комитета защиты прав человека главе областной госад-
министрации А. Ефремову, 05.06.03: 

«В связи с многочисленными обращениями граждан в комитет за право-
вой помощью считаю необходимым обратить ваше внимание на тревожные 
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факты разложения правоохранительных органов области, которые мешают 
укреплению правопорядка и имеют системный характер. 

Вызывает обеспокоенность общественности неспособность правоохра-
нительных органов к самоочищению – их нежелание избавляться от сотруд-
ников с порочной репутацией, уличенных в нарушении закона. Это особенно 
относится к милиции и прокуратуре, а в последнее время – и к СБУ. Вот не-
сколько фактов... (Далее идет описание различных фактов преступлений, со-
вершенных работниками милиции и СБУ, в том числе в отношении отца Ва-
лерия). В частности, двумя милиционерами, проводившими несанкциони-
рованный обыск в доме отца Валерия, был фактически украден старинный 
(1816 года) серебряный культовый предмет весом свыше одного килограмма, 
который не возвращен до сих пор. 

Фактически работниками милиции совершено тяжкое преступление. По 
этому поводу я обратился с заявлением о совершенном преступлении в про-
куратуру г. Красный Луч и к начальнику управления МВД Украины в Луган-
ской области... И прокуратура, и милиция «не нашли состава преступления». 

Отец Валерий Черкашин (нейрохирургическое отделение областной бо-
льницы, 28.08.03): 

«...Забрали меня и допрашивали, издевались, унижали милиционеры Ре-
нжигло, Чернега... А обыск в доме проводили Малахов и Игнатьев... Они бы-
ли в гражданской одежде, без понятых, в присутствии супруги, сына и дочки 
без всякой санкции забрали евхаристический набор... 

Когда приезжал в Красный Луч генерал, меня пригласили к нему, он дал 
указание помочь мне в строительстве храма, сказал, что накажет виновных, а 
офицеры милиции перед этим старались запугать меня. Хабибуллин, началь-
ник уголовного розыска, так мне и сказал: «Ты ничего не докажешь, у нас в 
Киеве все схвачено, все куплено». А его заместитель Василенко угрожал мне 
расправой, намекнул, чтобы я помнил о «таращанском теле», дескать, все 
может быть и со мной... 

Я и раньше плохо себя чувствовал, после допроса... В понедельник надо 
на работу ехать, я только глаза открыл, а у меня сразу головокружение, рвота, 
головная боль. Поднялся с кровати и упал, потерял сознание... Это последствие 
сотрясения мозга... Били в 12-м кабинете, когда был допрос. Вел допрос Ре-
нжигло. А заходил посторонний человек, фамилия его Чернега, Сергей. А руко-
водил этим Хабибуллин. Заставлял прижимать меня и лупить... По команде 
Хабибуллина меня лупили. Лупил Чернега, старший лейтенант. Папкой по 
голове. Вечером стали лупить по-настоящему и палкой, и ногами. У них со-
вести нет... Это было 15 января с 9 часов. И 15, 16, 17. А 18 меня выпустили. 
Я почувствовал себя плохо еще тогда. Через две недели у меня начались го-
ловные боли... И вот теперь этих моих мучителей, говорят, повысили в зва-
нии – Ренжигло дали капитана, а Хабибуллину – майора». 

Из медицинской карточки отца Валерия от 31.01.03: 
Невропатолог, г. Петровское: «Черепно-мозговая травма от 15.01.03. Со-

трясение головного мозга с вегетативным синдромом. Ушиб в поясничной 
области с вегетативным синдромом». 

12 сентября, во время торжеств в Луганске по случаю 65-летия области, 
Президент Кучма вручил орден «За мужество» милиционеру Василенко, то-
му, кто знает, как могут появляться «таращанские тела». 

(«Свобода», №37, 23-29 вересня 2003 р.) 
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* * * 
Александр Журавлев: 
Сегодня даже не юристы знают, что следственные действия с несовер-

шеннолетними можно проводить только в присутствии их родителей или пе-
дагогов. Сами же сотрудники той же милиции знают это как «Отче наш». И, 
тем не менее, в отделе криминальной милиции по делам несовершеннолетних 
Краснолучского ГОВД кое-кто об этом, похоже, все же запамятовал. 

Так, 12 ноября был опрошен учащийся 8 класса Краснолучской средней 
школы № 5 Владислав Теряев по поводу пожара в недостроенном полуразру-
шенном здании. При этом не присутствовали ни педагоги, ни родители Вла-
дика. Наверное, исходя из этого, менты-склеротики «забыли» и представить-
ся незащищенному никем из старших подростку. 

Почувствовав неладное, тот отказывался поначалу говорить без отца. И 
тогда «правоохранители» напомнили 15-летнему пареньку, в каком государс-
тве он живет. В ход пошли оскорбления, угрозы надеть наручники, помеще-
ния в камеру, привлечения к уголовной ответственности отца Владика – Иго-
ря Васильевича. 

Последний в тот день был выходной и вполне мог присутствовать при 
опросе, но не был удостоен приглашения его инициаторов. Результаты такого 
произвола не замедлили сказаться. У ребенка, стоящего на учете в психоне-
врологическом диспансере, резко ухудшилось состояние здоровья. Владик 
стал бояться оставаться один дома, отвечать на телефонные звонки, ходить в 
школу. Его мать, Ирина Ивановна, резонно опасается за здоровье сына и не 
уверена в том, что подобный беспредел со стороны милиции не повторится. 
Она абсолютно уверена, что от Владика требовали добровольного призна-
ния в том, чего он не совершал. Но даже если это не так, действиям милици-
онеров в данном случае не может быть оправдания. 

(«XXI век», 28 ноября 2003 г.) 

* * * 
Инженер группы договорных отношений Лутугинского районного управ-

ления электрических сетей (Луганская обл.) Михаил Иваняк заглянул в район-
ное управление внутренних дел, решив предупредить его работников, чтобы 
они отключили от сети компьютеры и другую оргтехнику: управление с ми-
нуты на минуту должны были отключить от энергоснабжения за долги. Ин-
женер не мог предположить, что милиционеры квалифицируют его визит как 
попытку давления на органы внутренних дел. Они занялись... выяснением 
личности инженера, взяли у него отпечатки пальцев и продержали в отделе-
нии три часа. Михаилу Иваняку милиция инкриминировала... связь с престу-
пными группировками. В итоге для М. Иваняка дело закончилось нервным 
срывом и больничным отделением. 

Необходимость устанавливать личность человека, который, войдя, пред-
ставился и показал документы, начальник РОВД Андрей Жданов объяснил 
так: «У меня на столе десятки фотографий людей, которые тоже могли бы 
предъявить не один документ, а за ними столько преступлений!..». 

(«Факты», №60, 2 апреля 2003 г.) 
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* * * 
Алексей Светиков, Луганское областное отделение Комитета избира-

телей Украины: 
20 октября во дворе школы №4 играл с друзьями в баскетбол 17-летний 

Саша П. Игра закончилась, и вместе с 13-летним Мишей А. подросток решил 
пойти поиграть в зал игровых автоматов центра детского творчества, что во-
зле соседней школы. На их беду центр оказался закрытым. И мальчишки ре-
шили сменить дислокацию – пойти в «Галактику» с той же целью. По моби-
льному телефону А. в 19.40 родители предложили ему немедленно явиться 
домой. Пришлось возвращаться. 

Вот как А. описывает дальнейшие события в объяснении на имя проку-
рора Северодонецка В.Глаговского: «Я пошел домой, и Саша пошел в мою 
сторону тоже. Мы шли по направлению к школе №16. Проходя мимо дома 
13-6, я увидел двух работников милиции в форме. Я и Саша шли им навстре-
чу. Когда мы подошли, они приказали нам повернуться к аптеке, руки поло-
жить на клумбу, ноги раздвинуть. Один работник ударил меня по левой ноге. 
Сперва открыли Саше карман и положили в правый карман брюк что-то... 
Затем Саше надели наручники и ударили в правый бок. Затем мне тоже ра-
скрыли правый карман и положили туда что-то. Я попросил позвонить ма-
ме, мне отказали. Работники милиции говорили нам обоим матом – что, я 
не помню... После они повели нас на опорный пункт, который был закрыт и 
свет не горел. Затем нас повели к ночному ларьку по ул. Курчатова. Подведя 
к ларьку, нас поставили лицом к витрине ларька. Возле ларька у меня неско-
лько минут подряд звонил мобильный телефон. Я попросился ответить, мне 
сказали: «У нас не Америка, отвечать нельзя». 

Аналогичные по содержанию объяснения прокурору дал и П. 
А вот как описал события, связанные с задержанием двух несовершен-

нолетних, зам. начальника северодонецкой милиции В.В.Шишов в заключе-
нии о служебном расследовании: «20.10.03 года наряд ППСМ в составе ми-
лиционеров роты Бородача А.П. и Репина Ю.М... нес службу по охране об-
щественного порядка на территории города Северодонецка. Примерно в 20.00, 
патрулируя в районе дома № 13-б по шоссе Строителей, наряд обратил вни-
мание на двух граждан, один из которых по виду был явно подростком. Гра-
ждане двигались навстречу наряду, заметив его, резко изменили направление 
движения в противоположную сторону, чем вызвали подозрение наряда. Имея 
ориентировку по лицам подобного возраста, подозреваемым в совершении пра-
вонарушений, наряд окликнул двух граждан. В соответствии с требованиями 
ст. 11 п.2 Закона Украины «О милиции», представившись, попытался в бесе-
де установить личности граждан. Однако оба гражданина стали вести себя не-
адекватно сложившейся обстановке, в частности, гр-н П., 1986 года рождения 
(данные были установлены впоследствии), пытался уйти от наряда, высказы-
вая угрозы неприятностями по работе наряду, пытался что-то достать из кар-
мана, отказывался назвать свои данные. Те же действия повторял А.,1990 го-
да рождения... Во избежание избавления от вещественных доказательств, 
предметов, которые могут быть использованы во вред их здоровью, а также с 
целью изъятия, наряд был вынужден ограничить движение рук обоих граж-
дан. Учитывая активность гр. П., а также то, что он явно не был малолетним, 
и на основании ст. 14 п.4 Закона Украины «О милиции» к вышеуказанному 
было применено спецсредство – изделие БР. Других мер физического воз-
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действия к задержанным не применялось, так как в данной ситуации необхо-
димость отсутствовала». 

Дело было вечером, свидетелей задержания не было... 
Проблемы подростков в этот вечер только начались, им предстояло про-

вести в компании милиции 6 часов (вместо 3-х, предусмотренных законом). 
Вот как описал в объяснении прокурору эти события П.: «На моих глазах тот 
же работник милиции положил пакет Мише в правый карман брюк. Я попы-
тался возразить работнику милиции по этому факту, на что он ответил матом. 
После этого нас повели на опорный пункт, где мы простояли некоторое вре-
мя, т.к. пункт был закрыт. Я попросил работников милиции позвонить домой, 
на что работник милиции ответил ударом в правый бок. Через некоторое 
время мы пошли к большому желтому киоску на ул. Курчатова, 8, где работ-
ники милиции писали бумаги в течение получаса. По окончанию заполнения 
бумаг они попросили продавщиц киоска присутствовать при изъятии нарко-
тического вещества Они достали из наших карманов пакеты, после чего нам 
было предложено подписаться в протоколе изъятия. Мы отказались. Пример-
но в 23.00 нас доставили в милицию. Я находился в наручниках до отъезда в 
горотдел. По приезде нас посадили в холле, отобрали объяснение. Через не-
которое время Мишу забрали родители. После того, как меня сфотографиро-
вали и взяли отпечатки пальцев, отпустили домой. Домой я пришел в 3 часа 
ночи, все рассказал родителям. Утром почувствовал ухудшение здоровья и 
обратился в травмопункт». 

В объяснении П. не указал, что он просил милиционеров снять с него 
наручники, поскольку они сильно давили руки, и к тому же на улице было 
холодно. Милиционер, издеваясь, ответил, что у них нет ключей. В наручни-
ках П. простоял почти три часа... 

Впрочем, с понятыми у милиции на этот раз вышла промашка. Обе ра-
ботницы киоска были опрошены в суде в качестве свидетелей и... высказали 
возмущение действиями милиции. Прежде всего, они не видели никакого веще-
ства растительного происхождения зеленого цвета, написали о нем... со слов 
«правоохранителей». 

Пока подростки стояли у киоска (один из них – в наручниках), родители 
А. начали его искать, ведь сын должен был вернуться к восьми. Помог им в 
этом сам А.: дождавшись удобного момента, он нажал кнопку вызова на мо-
бильном телефоне, не вытаскивая его из кармана. И родители услышали его 
разговор с милиционерами. Сразу поехали в горотдел, где инспектор ОКМДН 
В.Н. Волох сообщил им, что двое задержанных подростков находятся возле 
киоска на улице Курчатова. Подъехав туда, они увидели милицейскую ма-
шину и в ней – своего сына. Поехали следом, когда ребят повезли в отделе-
ние. Однако в здание их не пустили: тринадцатилетнего ребенка допрашива-
ли, заставляли подписывать документы, которые, в принципе, могли сломать 
его судьбу, фотографировали и снимали отпечатки пальцев, а родителей за-
ставили дожидаться милости господ «начальников» на улице. В 0.30 А. вы-
пустили из ГОВД. По нашим данным, его родители не протестовали и даже 
уплатили штраф за админнарушение, хотя их сын уверял, что никаких нару-
шений не совершал. 

П. пришлось пробыть в ГОВД еще полтора часа. По его словам, при нем 
избивали незнакомого мужчину. Проводивший с ним «работу» В.Н.Волох отри-
цает, что П. мог это видеть... 
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По информации В. Волоха, П был отпущен около 2 часов ночи. Домой 
он шел пешком через весь город – его родителям о факте задержания так и не 
было сообщено. Милиционеров он, к счастью, больше не встретил. Но и без 
того переохлаждение и стресс дали о себе знать: он вернулся с высокой тем-
пературой. Родителям рассказал все: и о том, что ему подбросили наркотики, 
и о том, что избили и держали в наручниках. Уложив сына спать, родители 
немедленно приехали в ГОВД. В здание, как и родителей А., их не пустили, 
но В. Волох к ним вышел. Он был вежливым и успокаивал: не волнуйтесь 
мол, наркотиков было мало, обойдется штрафом. Объяснил Владимир Ни-
колаевич и то, почему о задержании не сообщили родителям: мол, предлагал 
позвонить после допроса, но П. отказался. 

21 октября в 8.20 П. вместе с родителями обратился в травмопункт, где 
были зафиксированы ушиб в месте удара и ссадины от наручников. После 
этого была проведена судмедэкспертиза, которая подтвердила наличие сса-
дин от применения наручников, что, согласно акту эксперта, было отнесено к 
легким телесным повреждениям. Ушиб от удара судмедэксперт то ли не за-
метил, то ли по «забывчивости» пропустил. 

21 октября родители П. подали на имя начальника милиции заявление о 
неправомерных действиях работников ППС, в этот же день они встретились с 
зам. начальника милиции В. Шишовым. 

27 октября г-н. Шишов подписал, а начальник милиции И. Шовиков утвер-
дил заключение служебного расследования по жалобе матери П. Естественно, 
что действия Северодонецкого ГО УМВД – милиционеров роты ППСМ Боро-
дача и Репина были признаны правомерными. В тот же день, в 21 час на квар-
тиру П. явились двое милиционеров, «успокаивая» родителей, что 70% по-
дростков в Северодонецке употребляют наркотики, они предложили П. под-
писать административный протокол о привлечении его к ответственности по 
ч.1 ст. 44 КоАП. Составил протокол сотрудник ВКМСН Б. Пищенко. В тот 
же день П. был поставлен на профилактический учет. А 30 октября ГОВД 
направил в суд протокол для привлечения П. к административной ответст-
венности. 

Откровением для родителей П. стал протокол освидетельствования П. на 
наличие телесных повреждений, которое якобы проводилось в милиции 20 
октября в 22.00. Вспомним, что в действительности в это время П. находился 
еще возле киоска на улице Курчатова, в наручниках. Протокол был подписан 
двумя понятыми, один из которых был нами найден и категорически отри-
цал, что в этот день был в милиции и что-либо подписывал. Документ, был 
явно рассчитан на внутреннее пользование, в системе милиция-прокуратура. 
Более того, в материалах было и заявление П., в котором он якобы пишет, 
что физические меры к нему не применялись, и он не имеет претензий к ра-
ботникам милиции. По утверждению П., ничего подобного он не писал. 

Как мы и предполагали, 12 ноября северодонецкая прокуратура отказала 
в возбуждении уголовного дела против ра6отников милиции – ввиду отсутс-
твия состава преступления. На это постановление родители П. тут же подали 
жалобу в прокуратуру области 

В конце ноября постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
было отменено, а 18 декабря принято снова. (проверку проводила та же Но-
викова, чье определение было отменено). Легко предсказать дальнейшее раз-
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витие событий по этой схеме: постановление об отказе в возбуждении уголо-
вного дела будет снова отменено, затем – снова принято. И так, пока родите-
ли П. «не успокоятся». Это обкатанная многими годами «технология» наших 
правоохранителей, благодаря которой работники милиции, даже будучи ули-
ченными, не привлекаются к реальной ответственности. В качестве примера: 
за 8 месяцев 2003 года на неправомерные действия милиционеров Луганской 
области пожаловались более 800 человек – и по этим жалобам не было воз-
буждено ни одного (!) уголовного дела. 

6 ноября родители подали в суд жалобу на неправомерные действия до-
лжностных лиц в порядке ст. 248 Гражданского кодекса. Таким образом из 
спора о нарушенных правах устраняется прокуратура и в суде остаются две 
стороны: пострадавшие и милиция. Суд в этом случае, по крайней мере, сос-
тоится. И его можно выиграть: в Северодонецке ли, в Луганске ли, Киеве или 
Страсбурге. Хватило бы мужества и терпения семье П. 

(«Третий сектор», г. Рубежное, Луганской обл., №7, декабрь 2003 г.; 
«Права людини», м. Харків, №35, 16-31 грудня 2003 р.) 

* * * 
Олег Севостьянов, г. Луганск: 
Проблема детской беспризорности обостряется с каждым днем и, к со-

жалению, не находит действенного разрешения в каких бы то ни было госу-
дарственных инстанциях. Более того, значительная часть работников различ-
ных ведомств, призванных теми или иными мерами способствовать адапта-
ции брошенных детей в обществе, относится к своим обязанностям халатно, 
а иногда наносит делу прямой вред. 

В качестве одного из примеров подобных негативных действий можно 
привести случай, имевший место на Центральном рынке г. Северодонецка. 
Сотрудник милиции П. привел 11-летнего мальчика в помещение охраны рынка 
(в основу настоящего материала легли показания ребенка), где пытался различ-
ными способами, прежде всего, физического насилия получить от него при-
знания (лжепризнания) в воровстве плеера, который подарил ему автор этих 
строк. Затем милиционер П. пытался выяснить у этого ребенка, кто совершил 
кражи ряда различных вещей на территории рынка в разное время. Милиционер 
П. сильно не бил мальчика, так, что на момент осмотра пострадавшего следами 
насилия можно было признать лишь легкую ссадину на лодыжке от удара каблу-
ком. Кроме этого применялось: битье перстнем по голове, швыряние на грязный 
пол, легкие удары по внутренним органам брюшной полости. Само собой разу-
меется, что ребенок был доведен до сверхстрессового состояния и в конце кон-
цов «отпущен на свободу» с милицейским наказом «больше так не делать». Все 
это происходило в помещении охраны рынка, где на тот момент присутствовал 
еще один сотрудник милиции и два базарных охранника. 

Есть во всем этом и почти забавная мелочь-концовка: после того, как 
пострадавший ребенок рассказал об инциденте знакомому журналисту, а за-
тем – о факте данного общения с журналистом – тому самому милиционеру 
П., последний извинился перед этим ребенком и пообещал (см. выше) «бо-
льше так не делать». 

(«Права людини», м. Харків, №34, 1-15 грудня 2003 р.) 
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Львівська область 

29 марта около 8 часов утра на одной из улиц Львова в салон маршрут-
ного автобуса зашел мужчина 30 лет (как потом оказалось, старший прапор-
щик отдела быстрого реагирования «Сокол», подразделение УБОП). Закон-
чилось все пальбой из пистолета с резиновыми пулями, рукоприкладством, 
больницей. Водителя с пулевым ранением в грудную клетку прооперировали, 
старшего прапорщика госпитализировали с сотрясением мозга и сломанными 
ребрами, раненный в живот кондуктор от госпитализации отказался. По вер-
сии водителя маршрутки Владимира Панькова и кондуктора Дмитрия Пань-
кова (отца и сына), мужчина в гражданском вошел в автобус и показал изда-
лека «какое-то удостоверение». А когда водитель потребовал показать удосто-
верение ближе, отказавшийся оплатить свой проезд пассажир начал материться 
и ударил кондуктора. Водитель предложил хулигану выйти. В ответ тот вы-
стрелил в водителя. Кондуктор-сын бросился к стрелявшему и также получил 
пулю. Другие пассажиры-мужчины помогли свалить стрелка, обезоружить 
его и вызвать милицию и скорую помощь. Они подтвердили, что стрелявший 
употреблял ненормативную лексику и был нетрезв. 

Начальник Львовского областного УБОПа Богдан Шкарада предложил 
на пресс-конференции иную интерпретацию событий. Шкарада настаивает на 
том, что его подчиненный Виталий Сорокин был трезв. У милиции на этот 
случай имеется заключение медицинской экспертизы. А к применению ору-
жия убоповец, возвращавшийся со смены домой, прибегнул потому, что со 
стороны водителя и кондуктора исходила угроза для его жизни. Шофер, со слов 
Богдана Михайловича, набросился на стража порядка с резиновой дубинкой. 

Прокуратура Франковского района г. Львова возбудила уголовное дело. 
Милиция уверена, что ее работники имеют право на бесплатный проезд 

в общественном транспорте, независимо от того, находится ли работник при 
исполнении служебных обязанностей или нет. Беда только в том, что, как про-
информировал корреспондента «ЗН» один из функционеров Львовского город-
ского управления милиции, бюджетно эти социальные гарантии не закрепле-
ны: для МВД деньги на погашение задолженностей по коммунальным услу-
гам и транспорту не выделены. 

(«Зеркало недели», №13, 5-11 апреля 2003 г.) 

* * * 
Прапорщик міліції Віталій С., повертаючись зі служби додому, зайшов 

до автобуса 55-го маршруту. Коли кондуктор наказав оплатити проїзд, той 
пояснив, що він – працівник міліції і, згідно з Законом України «Про міліцію», 
має право на безкоштовний проїзд. На вимогу кондуктора він пред’явив своє 
службове посвідчення. Останній почав виривати документ з рук міліціонера, 
запевняючи, що він недійсний. На допомогу кондуктору поквапився його ба-
тько – водій автобуса, який на очах у пасажирів почав палицею бити прапо-
рщика, намагаючись при цьому викинути його з салону. Віталія били і закли-
кали інших. Він із метою самооборони вихопив спецзасіб «Форт 12Р» і двічі 
вистрелив з нього у нападників, після чого втратив свідомість від побоїв. 

(Іменем закону», МВС, м. Київ, №14, 4.04-10.04.2003) 
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* * * 
Навряд чи істину вдасться встановити швидко. Адже свідки, а такі є, бу-

дуть на боці потерпілих водія та кондуктора. Хоча б з огляду на те, що став-
лення пасажирів до тих, хто користується якимись пільгами за проїзд, не ве-
льми доброзичливе. Як зазначив журналіст «Львівської газети» Микола Са-
вельєв, у міліціонера спрацював рефлекс спротиву, вироблений на службі, 
мовляв, як це так, випроваджувати правоохоронця за двері. Натомість водій 
маршрутки, який важкою працею заробляє собі на хліб, просто так не стане 
виштовхувати чи бити пасажира. 

(«Україна молода», №59, 1 квітня 2003 р.) 

* * * 
Стрілянина у львівській маршрутці стала приводом до порушення про-

куратурою Франківського району Львова кримінальної справи за статтею 122 
ч.1 КК України (завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості). Оскільки 
обидві сторони є потерпілими, справу порушено за фактом інциденту (а не 
проти котроїсь зі сторін конкретно). 

Стаж старшого прапорщика Віталія Сорокіна в УБОЗі – майже 9 років, а 
в міліції він з 1991 року. 

(«Україна молода», №60, 2 квітня 2003 р.) 

Одеська область 

Следствие по делу об убийстве в декабре минувшего года президента 
рыбопромышленной корпорации «Антарктика» Валерия Кравченко все чаще 
напоминает одесситам о 1937-м годе. По подозрению в причастности к пре-
ступлению задержаны десятки людей. Задержания многих из них похожи 
друг на друга, как близнецы: неожиданный обыск, обнаруженные в жилище 
патроны, выдвижение обвинения по ст. 263 «Незаконное хранение боеприпа-
сов», санкция суда на содержание под стражей. Затем – давление на аресто-
ванного с целью добиться признания тех или иных фактов хозяйственной де-
ятельности, которые, сами по себе не являясь преступлением, сплетутся в 
умелых руках следователей в единую картину конфликта интересов подозре-
ваемых с убитым. Осталось лишь согласовать кандидатуры главных обвиня-
емых со всеми инстанциями. И, как выясняется, прежде всего с местной вла-
стью. Ибо многие аресты, по странному стечению обстоятельств, являются 
продолжением долгоиграющих конфликтов тех, кого «закрыли» по этому делу. 

Заместитель председателя общества инвалидов г. Рени Одесской облас-
ти Борис Ахметьянов, он же председатель совета предпринимателей Ренийс-
кого района, был задержан 26 марта. На основании результатов обыска 27 
марта было вынесено постановление о привлечении Ахметьянова в качестве 
обвиняемого в совершении преступления по ст. 263 ч.1 УК Украины. А 28 
марта Приморский местный суд Одессы постановил избрать мерой пресече-
ния заключение Ахметьянова под стражу в ОСИ-21. На судебном заседании 
по избранию меры пресечения прокурор Приморского района Одессы Г. Пимо-
нов заявил, что «вина его доказана в полном объеме». Почему бы тогда суду 
сразу не вынести Ахметьянову приговор? Зачем полтора месяца держать его 



 173 

под стражей по уже доказанному обвинению? По словам адвоката Александ-
ра Ваганова, день суда был последним, когда он мог видеть своего клиента. В 
конце апреля руководитель следственной группы В. Силин устно (по телефо-
ну) сказал адвокату, что... Ахметьянов «отказался от защиты». По словам адво-
ката, соответствующего документа, подписанного Ахметьяновым, он не ви-
дел, поэтому не знает, отказался ли Ахметьянов от защиты вообще, или кон-
кретно от его услуг, и продолжает действовать на основании договора, заклю-
ченного 26 марта. 

«Статья 263 ч.1 УК Украины не относится к тяжким преступлениям. На 
практике к подследственным по таким статьям меру пресечения «взятие под 
стражу» заменяют другими. Кроме того, ситуация невозможности встреч с 
моим подзащитным является прямым нарушением едва ли не всех пунктов 
ст. 48 УПК «Права и обязанности защитника» и, более того, подпадает под 
действие ст. 374 УК «Нарушение права на защиту». По некоторым данным, 
Ахметьянов подвергается психологическому давлению и уже пытался вскрыть 
себе вены, требуя перевода в СИЗО согласно законному решению суда. Все это 
говорит о том, что обвинение его по ст. 263 – лишь предлог. По нашим сведе-
ниям, все это время от подзащитного требуют признательных показаний по 
участию в организации убийства Валерия Кравченко». 

К вышесказанному надо добавить, что местонахождение подследственного 
Бориса Ахметьянова на данный момент достоверно не известно. По крайней 
мере, в ОСИ-21 его нет. По некоторым данным, он содержится в ИВС ГУ МВД 
в Одессе. Однако ни в одном из учреждений, где может содержаться подследст-
венный, передач от родственников для него не принимают. 

В точности повторяет вышеизложенное ситуация с Сергеем Вербицким – 
руководителем «Дунайской транспортной компании». Он также задержан 26 
марта. Далее – Приморский суд, постановление о взятии под стражу, нево-
зможность для адвоката увидеться с подзащитным без санкции руководителя 
следственной группы Силина, неопределенное место его нахождения, непри-
нятие передач у родственников. В конце апреля адвокат Вербицкого Руслан 
Слипенко случайно узнал, что от Вербицкого «получена явка с повинной». По 
данным защитника, «явка» касается обстоятельств коммерческой деятельно-
сти «Дунайской транспортной компании». До нового допроса по материалам 
явки с повинной Сергей Вербицкий устно заявил адвокату Р. Слипенко, что 
отказывается с ним разговаривать. После допроса, по словам адвоката, Вербиц-
кий тихо сообщил ему, что подвергался давлению и пыткам, а также угрозе 
«организовать» сердечный приступ, если не будет сотрудничать со следстви-
ем. По мнению коллег, арест Вербицкого вполне мог быть инспирирован под 
шумок кампании по поиску убийц Кравченко с целью избавиться от неугод-
ного бизнесмена. 

Аналогична ситуация с двумя другими жителями Рени, арестованными 
по такому же мотиву, в таком же порядке, – Петром Карапетрей и Николаем 
Филоти. Оба они содержатся в райотделах... Херсонской области! Но апофе-
озом работы следственной группы Генпрокуратуры по делу об убийстве Кра-
вченко стала смерть в камере ИВС УВД Одессы задержанного по этому же 
делу экс-работника уголовного розыска Павла Хмарского. Он был задержан 
днем 22 апреля в собственной квартире. По словам жены и детей, при этом 
Хмарский был избит. Перед задержанием был проведен обыск. Обвинение не 
было предъявлено. 23 апреля адвокат (ныне свидетель по делу о его гибели)  
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Наталья Бжассо сообщила жене задержанного, что «видимые места тела Пав-
ла в синяках» и что он, по его словам, «прослуживший всю жизнь в уголов-
ном розыске, не представлял себе такого жестокого издевательства над лю-
дьми». Как рассказала жена, вечером 22 апреля, стоя под окнами УБОП УМВД 
Одесской области на улице Осипова, она слышала крики избиваемого мужа. 
В ночь на 24 апреля Павла Хмарского нашли повешенным в камере. По дан-
ным следствия, имело место самоубийство. По факту гибели подследственного 
возбуждено уголовное дело. Результатов судебно-медицинской экспертизы по-
гибшего пока нет (тело похоронено, на экспертизу отправлены лишь внутрен-
ние органы). Через несколько дней в СМИ появилась неофициальная инфор-
мация о том, что Хмарский, работая в угрозыске, был информатором органи-
зованных преступных группировок. И повесился в камере, поскольку был 
обвинен своими коллегами в предательстве и «не вынес угрызений совести». 
Однако, по данным бывших коллег погибшего, на него «указал» один из чле-
нов ОПГ, которого допрашивали по делу об убийстве Кравченко «на всякий 
случай» (следственная группа «перетряхивает» сейчас все возможные источ-
ники оперативной информации). Указал, лично не зная его, просто на знако-
мую фамилию... На самом деле, по словам бывших коллег милиционера, Хмар-
ский был задушен и повешен в камере (странгуляционная борозда на его шее 
была намного шире, чем жгут из простыни, на котором он висел) с целью 
скрыть факты применения жестоких пыток во время допроса. 

Начальник ГУБОП МВД Украины Юрий Черкасов в своих заявлениях 
по этому поводу категоричен: милиция очищается от оборотней. 

Итак, открытый конкурс на должность убийц Кравченко в Одессе 
продолжается. Убийцей может быть признан каждый, кто занимался ско-
лько-нибудь заметной хозяйственной деятельностью. В том, что убийство 
будет раскрыто, можно не сомневаться. 

(«Зеркало недели», №18, 17-23 мая 2003 г.) 

* * * 
Как стало известно «Сегодня», 23 апреля в Одессе были задержаны дей-

ствующий майор милиции, а также его коллега, уже снявший погоны. Моти-
вы задержания очень серьезны: их обоих вместе с еще рядом лиц подозре-
вают в организации банды, похищавшей и убивавшей людей с целью выкупа. 
Далее сюжет «завернулся» еще круче. Бывший милиционер, якобы давший 
признательные показания, в ночь с 23 на 24 апреля покончил с собой в каме-
ре (повесился). 

Юрий Черкасов, начальник ГУБОП МВДУ: 
 
«Вы знаете, в Одессе под руководством Генеральной прокуратуры рабо-

тают бригады специалистов из МВД, СБУ... Буквально только что в тайнике 
банды, проверяемой на причастность к убийству Валерия Кравченко, изъяты 
автоматы, пистолеты, гранатометы, тысяча патронов...». 

(«Сегодня», №94, 25 апреля 2003 г.) 
Див. також – «Факты», №78, 26 апреля 2003 г. 
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* * * 
Из письма 27-летнего гражданина Молдовы Владимира Якимова: 
«28 марта 2003 г. я находился в селе Петровка Белгород-Днестровского 

района Одесской области, где у меня есть унаследованный от дедушки дом. 
В 12 часов дня ко мне пришли трое милиционеров, один из них – сельский 
участковый, которые потребовали, чтобы я поехал с ними в Староказацкий 
РОВД. 

По прибытии в милицию меня завели в первый справа кабинет на пер-
вом этаже. Двое из тех, кто меня привел, – участковый и младший лейтенант – 
стали допрашивать меня. Младший лейтенант сообщил, что произошла кража 
в гараже сельсовета, который граничит с моим огородом, и потребовал поми-
нутно сообщить о том, что я делал 27 марта с 17 до 19 часов. Я сообщил, что до 
18 часов находился на огороде, а затем управлялся по хозяйству во дворе дома. 
Этот ответ милиционера не удовлетворил, и он ударил меня кулаком в живот, 
угрожая, что посадит в тюрьму, где меня изнасилуют. Затем он несколько раз 
ударил меня дубинкой по почкам, отчего я потерял сознание. Младший лей-
тенант требовал выдать украденные вещи, а когда я отказался это сделать, 
поскольку кражи не совершал, ударил меня кулаком в шею, повалил на пол, 
дубинкой нанес удары по почкам, затем стал бить головой об пол. Потом он 
поднял меня, приковал наручниками к трубе и стал бить дубинкой по живо-
ту, ребрам и кулаками по голове. Я младшему лейтенанту говорил правду, 
что я не знаю, кем и какие вещи украдены. Затем в кабинет зашел еще один 
милиционер, младший лейтенант сказал ему, что вот этот не хочет говорить 
правду, тогда пришедший милиционер рассказал мне, что один такой тоже не 
хотел взять кражу на себя, так он ботинком его так ударил, что тот расколол-
ся. Слава Богу, что его вызвали по телефону, и он ушел. Младший лейтенант 
продолжал требовать взять вину на себя, а затем он и участковый уехали ко 
мне домой, а в кабинет зашел третий милиционер, который доставлял меня 
из Петровки. 

Он вывел меня из кабинета и наручниками закрепил к решетке входной 
двери. Проходящим мимо людям объяснял, что это из Петровки, который 
пойман на краже. Затем он завел меня назад в кабинет и спросил: «Ты граж-
данин Молдовы?». Я ответил, что да. Тогда он сказал, что будет разбираться 
«по-молдавски», сковал наручниками руки сзади, взял швабру, вставил ее 
между рук и стал их выкручивать. От боли я кричал, а он бил меня кулаками 
по позвоночнику. Затем подъехали младший лейтенант и участковый, и он 
отпустил меня. Младший лейтенант сказал, что в доме ничего не нашли, вы-
вел меня в коридор и ударил головой об стенку. Затем он снова завел меня в 
кабинет и стал требовать, чтобы я написал записку маме о том, чтобы она от-
дала якобы украденные мною деньги. Я отказался писать такую записку. То-
гда он потребовал, чтобы в течение двух недель я нашел того, кто совершил 
кражу, и этим облегчу себе участь. После этого меня отвезли домой. В этот 
же день мне пришлось вызвать медсестру, так как были сильные головные 
боли и кровотечение. Она сделала два укола и прописала лекарства, пореко-
мендовала обратиться к хирургу. Но я не мог этого сделать, так как мне и 
маме было запрещено выходить со двора в течение двух недель. На третий 
день к нам домой пришел младший лейтенант, который меня избивал. Он по-
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интересовался моим здоровьем, пообещал привезти своего врача, только что-
бы я никому ничего не говорил, сообщил, что с меня сняты подозрения, по-
этому мне никуда не надо обращаться. 

Так как мое состояние ухудшилось, то мама 1 апреля обратилась в про-
куратуру Белгород-Днестровского. А 8 апреля к нам домой вновь приехал 
младший лейтенант, он потянул меня в сельсовет и угрожал посадить. 

Состояние мое не улучшалось, и я вынужден был поехать в Молдову к 
своим родственникам, обратился в больницу, где прошел лечение и обследо-
вание. В Центре судебной медицины у меня обнаружили ушиб правой почки 
и тяжелую черепно-мозговую травму. 9 апреля я обратился к Президенту 
Украины, Генеральному прокурору и министру внутренних дел, но вместо 
них мне ответили из Белгород-Днестровской межрайонной прокуратуры и 
управления МВД в Одесской области, что в действиях сотрудников милиции 
никаких нарушений действующего законодательства не обнаружили. А кто 
же мне вернет здоровье и нормальное душевное равновесие? Кто ответит за 
пытки, которые я перенес?». 

(«Свобода», №28, 15-21 липня 2003 р.) 

* * * 
Міністерство внутрішніх справ повідомило редакцію нашої газети про 

результати перевірки відомостей, наведених у публікації «Люди не вышли из 
этих зверей» («Свобода», №28 від 15-21 липня 2003 р.). 

Ігор Гавриленко, Центр громадських зв’язків МВС: 
«Перевіркою МВС встановлено: 
28.03.03 р. о 10 годині ранку до оперуповноваженого ВКР Старокозацького 

СВМ Білгород-Дністровського РВ УМВС України в Одеській області Г. Єфи-
мова звернувся водій СПК ім. Суворова А. Сокол, який повідомив про ско-
єння крадіжки акумуляторної батареї та інших речей із гаража підприємства. 
З метою перевірки цієї інформації на місце пригоди до с. Петрівка виїхали 
оперуповноважені..., які отримали інформацію про те, що крадіжку міг ско-
їти В. Якимов... 

01.04.03 р. До Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури зверну-
лася мати Якимова із заявою про побиття її сина працівниками Старокозаць-
кого СВМ. Цього ж дня сам Якимов зі скаргами про погіршення стану здоров’я 
звернувся до фельдшерсько-акушерського пункту с. Петрівка. Проведеним за-
відуючою ФАП Г. Семенюк оглядом у Якимова жодних тілесних ушкоджень 
не виявлено. 07.04.03 р. За направленням міжрайонної прокуратури Якимову 
проведене судово-медичне обстеження, і згідно із висновком експерта тілесних 
ушкоджень у нього також не виявлено. 30.04.03 р. Перевіркою, проведеною 
Білгород-Дністровською міжрайонною прокуратурою, порушень законності з 
боку працівників міліції не встановлено. 

Таким чином, жоден з наведених у номері «Свободи» від 15-21 липня 
ц.р. фактів порушення законності в діяльності працівників міліції здійснени-
ми перевірками, в тому числі органами прокуратури, не підтвердився». 

Від редакції. Хотілося б вірити рожевому звіту МВС, якби не факти, 
які вперто свідчать про протилежне. 

(«Свобода», №35, 9-15 вересня 2003 р.) 
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* * * 
Это ЧП, результатом которого стало освобождение начальника Овидио-

польского РОВД Одесской области майора милиции Андрея Данченкова от 
занимаемой должности, произошло в райцентре Овидиополь. В этот день Да-
нченков вызвал «на ковер» двоих своих подчиненных, работающих в отделе-
нии милиции на промрынке «Авангард». После аудиенции стражей порядка 
пришлось выносить из служебного кабинета начальника. Старшего оперупо-
лномоченного уголовного розыска майора милиции Андрея Поповича сразу 
госпитализировали с сотрясением головного мозга, а у помощника оператив-
ного дежурного прапорщика Руслана Слюсаренко медики констатировали 
травму нижне-скуловой области. Трое суток спустя в одной из одесских бо-
льниц А. Поповичу поставили еще один диагноз: травматический разрыв ба-
рабанной перепонки. Пострадавший находится на стационарном лечении. 

Иван Паук, заместитель начальника УМВДУ в Одесской области: 
«Объяснение такому поступку найти сложно, если не сказать – невоз-

можно. Я лично беседовал с Данченковым. Он осознал содеянное, раскаялся. 
Ранее он работал заместителем начальника Жовтневого РОВД Одессы, в ор-
ганах милиции прослужил более полутора десятков лет». 

22 июля решением МВД начальник Овидиопольского РОВД был осво-
божден от занимаемой должности. А накануне прокуратура Одесской облас-
ти возбудила в отношении 42-летнего майора уголовное дело по ст. 365 ч.2 
УК Украины («превышение власти или служебных полномочий»). 

Тем временем сам Данченков также оказался... госпитализированным, 
но почему-то в Киеве. В Одессе же всплыли новые факты в деле майора. Оказы-
вается, за полгода его пребывания в должности начальника РОВД это был не 
единственный случай демонстрации физической силы: в мае на празднике горо-
да он нанес телесные повреждения одному из местных жителей, да такие, что 
пострадавшему накладывали швы... 

Аналогичная история с бывшим начальником Приморского РОВД Одес-
сы г-ном Варгараки, похоже, не стала уроком для его коллег. Правда, Варга-
раки «тренировался», избивая задержанных милицией граждан. Это устано-
вили следователи городской прокуратуры, завершившие расследование еще 
около года назад. С тех пор это уголовное дело почему-то лежит без движе-
ния в районном суде. 

(«Факты», №133, 26 июля 2003 г.) 

* * * 
В прошлую пятницу, 10 октября, во Дворце моряков проходило чество-

вание участковых милиционеров – участников республиканского смотра-конку-
рса. Присутствовавший во Дворце моряков заместитель министра внутренних 
дел А.Присяжнюк, обращаясь к правоохранителям, в частности, сказал: «Ваша 
задача – поднять имидж, авторитет милиции в глазах населения». 

А теперь скажите: что должны сделать для выполнения этого наказа, к 
примеру, котовские милиционеры, которые 4 октября в три часа ночи оста-
новили на трассе автобус, везший делегатов от района на Форум демократи-
ческих сил в Одессу, и, не объясняя причин, потребовали, чтобы люди поки-
нули салон и убирались восвояси? Что они должны сделать, чтобы граждане, 
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выставленные ими из автобуса глухой ночью, вдруг начали испытывать ува-
жение к стражам правопорядка и умиляться «высоким имиджем всей мили-
ции»?! Я спросила об этом у замминистра. Оказалось, что Анатолий Иосифо-
вич об инциденте на тот момент уже недельной давности даже не слышал. 
Хотя в прессе об этом сообщалось. Генерал Присяжнюк обещал лично разоб-
раться, кто и почему противодействовал прибытию делегатов на форум. На-
деемся, что свое слово он сдержит. Тем более что в акциях противодействия 
демсилам активно участвовали не только котовские милиционеры, но и их 
коллеги из других районов. Потому создается впечатление, что правоохрани-
тели не просто занимались самодеятельностью в одном отдельно взятом ра-
йоне, но выполняли общий приказ. Любопытно – чей? Конечно, очень хочет-
ся ошибиться, но если подобные действия милиционеров являются тем, что 
министр МВД Белоконь называет «участием милиции в политической жизни 
страны», то всем нам надо забыть о демократии, а правоохранителям – о вы-
соком авторитете у народа. Но опять же повторюсь: это именно то предпо-
ложение, в котором хочется ошибиться. (Анна Бердичевская) 

(«Юг», г. Одесса, №67, 16 октября 2003 г.) 

Полтавська область 

Напередодні Великодня до редакції звернувся Валерій Михайлович Да-
манський, водій, який проживає в передмісті Кременчука, у с. Садки. 

Лист В. Даманського до обласного прокурора М. Гаврилюка, а також 
Акт судово-медичного дослідження його стану за №1821 подано з незначни-
ми скороченнями. 

З пояснень Валерія Даманського: 
«23 ноября, находясь на рабочем месте – возле магазина «Виктория» по 

улице Чапаева, около 11 часов я был приглашен для беседы представившим-
ся зам. начальника районной милиции по поводу найденной мной барсетки. 
Нашел я ее 16 ноября в с. Садки, в районе маслобойни. Все, что было мною 
рассказано, на веру не приняли, и я был отведен на первый этаж к майору (в 
очках, при встрече узнаю). У него в кабинете я был минут 10, а потом меня 
отвели в соседний кабинет. Там были люди в гражданской одежде, они стали 
обвинять меня в преступлении, которое я не совершал. Я пытался объяснить, 
что являюсь инвалидом 3-й группы, что я еле хожу. Но мне сказали, что в 
этом районе 19 нераскрытых преступлений и одно убийство, и что все это 
повесят на меня... После этого на меня надели наручники, закрепили их за 
спиной стула, перед глазами водили проводами, называя их «детектором 
лжи». Мол, под действием этих проводов должен был сознаться во всем, что 
мне скажут. Когда надевали наручники, снимали часы, я запомнил время: 
было около 12.00. В кабинете было человек 6-7. Два в форме – майор и лей-
тенант, остальные в штатском. В лицо я их всех запомнил. Дальше меня пы-
тали при помощи электричества, при этом ввели в глаза какую-то жидкость, 
которая вызывала жжение и слезотечение. Жидкость вливал майор, нанося 
при этом мне удары по голове. После каждого вопроса я получал удар током 
и руками по голове, грудной клетке. Все это продолжалось до 16.00. После 
этого меня снова завели в кабинет к майору, где на мои возмущения он ска-
зал: ребята немного перестарались. После этого меня отвели в другой каби-
нет, где сидела женщина, которая представилась следователем милиции. Она 
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предложила мне подписать протокол о моем задержании в с. Садки. Мол, 
якобы я был задержан за то, что выражался нецензурной бранью. Мне было 
сказано: если я откажусь подписать, пытки будут продолжены. Я вынужден 
был подписать. После этого меня отвели к дежурному. Он отправил меня в 
камеру 1,5 на 1,5 м, где находился еще один задержанный. В камере меня де-
ржали с 16.00 23 ноября до 16.00 25 ноября. Утром 24 ноября я был вызван к 
зам. начальнику милиции. Я попросил вызвать «скорую», так как после пы-
ток глазами я не видел, на что получил ответ: «Все заживет, а если будет ху-
же, дежурный вызовет врача». На последующие мои просьбы к дежурному 
тот отвечал: «Терпи, и все пройдет». 25 ноября меня снова привели в тот ка-
бинет, где пытали, сказав, что скоро поведут меня на суд, но при этом требо-
вали, чтобы я сказал на суде, что травмы получил на улице... К тому времени 
следы побоев на лице не сошли. Кроме того, глаз, куда они вливали жид-
кость, затек полностью. Я отказался врать. После этого меня отправили в ка-
бинет начальника милиции, который, увидев меня, направил в центральную 
районную больницу к окулисту. Врач, осмотрев меня, оказав первую по-
мощь, распорядился отправить меня в первую горбольницу на лечение. Но 
меня снова привезли в милицию, где упорно настаивали не говорить в суде, 
где я получил травмы. Я категорически отказался. Потом в кабинет зашел че-
ловек в штатском, представился начальником уголовного розыска и заявил, 
что если я напишу жалобу на его подчиненных, то они меня или сами убьют, 
или прикажут это сделать знакомым уголовникам. После этих угроз привели 
к дежурному, вернули документы и предложили заплатить штраф. Платить я 
тоже отказался. После этого меня снова завели в кабинет, где пытали, и под 
угрозой, что сейчас сделают со мной то же самое, вынудили подписать заяв-
ление, что к работникам милиции я претензий не имею. После этого мня от-
пустили. Сейчас я нахожусь на лечении. Прошу разобраться и наказать вино-
вных». 

Листа датовано 2 грудня 2002 року. Але досі відповіді потерпілий не 
отримав. У прокуратурі району йому кажуть, що справа знаходиться на до-
слідуванні у слідчого С. Левицького. Міліція (Кохнівська) між тим не припи-
няє спроби вирішити справу з Даманським «полюбовно», як вони висловлю-
ються. Мол, дамо 100 баксів, лише мовчи... А Даманський мовчати не хоче... 

Є акт судово-медичного дослідження, яким підтверджено: 
«У гр. Даманского В.М. обнаружены телесные повреждения в виде тра-

вматического кератоирита правого глаза, сотрясения головного мозга, крово-
подтеков в области ушных раковин, груди, ссадин в паховых областях, кото-
рые образовались от действия тупых предметов...». 

(«Інформаційний бюлетень», №17, 30 квітня 2003 р.) 

* * * 
Наших міліціонерів рано називати поліцейськими. Адже від цього вітчи-

зняна правоохоронна система не перетвориться автоматично з карально-репре-
сивної на захисну. Так вважає народний депутат України, президент Націона-
льного університету внутрішніх справ Олександр Бандурка.... 

Сказане пан Бандурка проілюстрував випадком з вітчизняного життя-
буття, що мав місце в Полтавській області. Два міліціонера, без особливої при-
чини, взяли «в оборот» водія вантажівки. Тобто затримали, вчинили допит, 
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довго вибивали якісь особливі зізнання. Результат трагічний. Водій з відді-
лення потрапив до лікарні, а правоохоронці – на лаву підсудних. До речі, об-
ласть у цьому випадку можна було і не вказувати. Адже йдеться про зага-
льний почерк, звичку, традицію, характер, спосіб мислення. Повернути його 
у творче русло зовсім непросто. 

(«Україна молода», №185, 8 жовтня 2003 р.) 

* * * 
Петро Семенович Горобець, мешканець с. Вороньки, Чорнухинського р-ну 

Полтавської обл.: 
«Діло було десь після 4-ї вечора 6 листопада минулого року. Забрав я із 

череди корів і підганяв їх додому. Біля воріт побачив УАЗ. Вийшли з нього 
Іван Ільїн та Василь Карась. Це районні міліціонери, яких я знаю. Сказали, 
що затримали мого сина за незаконну скупку кольорових металів. Він зараз в 
міліції, в райвідділі, і зізнався, що на горищі в сараї сховано 3 мотки дроту. Я 
сказав, що про дроти не знаю, але приніс драбину. Поки вони нишпорили, я 
попросив якогось папірця, що давав би дозвіл на обшук. Ільїн, що саме спус-
кався по драбині, сказав, що покаже мені не тільки папірець. І показав: мене 
почали бити. Прийшовши до тями, почув, як від двору від’їхала машина. Ран-
ком наступного дня мене забрали до районної лікарні, де я пролежав 22 дні...». 

По дорозі з лікарні дружина Петра Семеновича Катерина Горобець наві-
далася до начальника райвідділу міліції і поскаржилася на дії його підлеглих. 
Микола Капран обіцяв «розібратися». Коли Петра Семеновича виписали із 
районної лікарні, сім’я, не дочекавшись жодних результатів обіцяних міліці-
єю розборок, звернулася в «органи» письмово. Було це на початку грудня, але 
район знову наче в рот води набрав. У лютому Горобці продублювали скарги 
вже в область і одразу ж отримали з району відповідь прокурора В. Дудкіна 
про те, що «25 грудня винесено постанову про відмову в порушенні криміна-
льної справи на підставі ст. 6 п.2 КПК України». П.2 ст. 6 КПК розшифрову-
ється як відсутність складу злочину. Проте сім’я мала на руках акт судово-
медичного дослідження, де завдані Петрові Горобцю ушкодження віднесено 
до «ушкоджень середньої тяжкості», і вони проявилися у забитті головного 
мозку через закриту черепно-мозкову травму, синцях на вилицях і правій ча-
стині голови. За таких висновків прокуратура мала б автоматично порушити 
кримінальну справу. 

Начальник карного розшуку майор Іван Ільїн виклав свою версію, згідно 
з якою мати Миколи Горобця наступного дня мало не в ногах начальника 
міліції валялася, просила, щоб проти сина не порушували кримінал, «а коли 
це не вдалося, то батька поклали до лікарні». Далі версія правоохоронців ба-
зується на тому, що скарги Горобців є своєрідною «помстою міліції» за їх прин-
циповість, а лікарі отримали гроші за довге лікування Горобця в стаціонарі, 
бо за сотню доларів можна купити у судмедексперта будь-яку довідку». 

Цікаво, що про відмову в порушенні кримінальної справи і можливість 
оскарження цього рішення Петро Горобець дізнається лише через два місяці 
після його винесення Розслідування факту побиття П. С. Горобця так і лиши-
лося відкритим. 

(«Сільські вісті», №31, 14 березня 2003 р.) 
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* * * 
Надійшла скарга від колишнього громадянина України а відтепер гро-

мадянина Ізраїлю Фейгензона Валерія Самуїловича. Фейгензон В.С. у своєму 
листі стверджує: «В правоохоронних органах фабрикуються кримінальні спра-
ви, а задля того, щоб вибити зізнання, застосовуються тортури та побиття. Одя-
гають на голову протигази, б’ють по голові капроновими пляшками наповне-
ними водою, б’ють по п’ятах, ставлять на груди крісло, а також застосовують 
й інші фізичні методи запозичені в гестапо і сталінських НКВД. Звісно, люди 
таких знущань не витримують і змушені підписувати все що завгодно». 

Щоб не бути голослівним, заявник стверджує, що має переконливі дока-
зи, які свідчать про брутальні та неправомірні дії правоохоронних органів. 
Зокрема, на відеоплівці зафіксовано, як працівники міліції м. Кременчук 
Полтавської області б’ють та знущаються над ні в чому невинними людьми. 
Наводяться прізвища працівників відділу по боротьбі з організованою зло-
чинністю м. Кременчук, які безпосередньо піддавали тортурам громадян зад-
ля вибиття з них зізнання у скоєнні злочину. Заявник вимагає від вищих по-
садових осіб України зупинити хвилю насильства з боку правоохоронних ор-
ганів проти українців та євреїв зокрема. А проти конкретних працівників 
міліції м. Кременчук порушити кримінальні справи. В іншому випадку він 
передасть відеоплівки в міжнародні засоби масової інформації, і як громадя-
нин Ізраїлю він повідомить уряд і кнесет держави Ізраїль. 

(Із заяв до Української секції Міжнародного товариства прав людини) 

* * * 
Спочатку до редакції у сльозах прийшла Земляченко Валентина Євгенівна. 
«Мене ніхто ще так не принижував, не обзивав...», – повторювала вона. – 

Тому й гірко стало. Скаржилася чоловіку, а тепер ось вже й жалкую... Та тільки 
чому ми мусимо потерпати від таких ось працівників міліції?» 

А справді, чому? Ображена громадянка принесла копії своїх заяв і до 
опікунської ради, і до міністра внутрішніх справ. А за кілька днів прийшов і 
чоловік – Земляченко Сергій Валентинович – з листом, адресованим редакції. 
Обурення їх, страх та відчай можна зрозуміти: чи не вперше зустрілися з та-
ким зухвалим нахабством саме такого рівня чиновника-посадовця. А тепер до 
всього ще й погрози мають, не говорячи вже про судову тяганину. А тільки 
про яку справедливість можна говорити, коли на сторожі брехні стали ті, хто 
мав би тієї справедливості дошукуватися? 

Канва ситуації проста: родина Земляченків виїхала на своєму автомобілі 
по справах. Чоловік зупинив машину на узбіччі, неподалік будинку громадя-
нина В. Мкртчяна. Дружина лишилася його чекати. Незабаром до неї підійш-
ло троє: той же В. Мкртчян і ще двоє плечистих молодиків. В офіційних до-
кументах Валентина Земляченко посоромилася написати всі ті слова, які зли-
вою лилися на її голову. Але, певне, жоден з тих чоловіків не хотів, щоб саме 
так ображали їхніх дружин... Природно, що чоловік, повернувшись, вирішив 
з’ясувати, що ж це були за люди і що вони хотіли від його дружини? І тут, як 
кажуть, нарвався... 

У листі-скарзі вона пише: «Як ми потім з’ясували, у будинку живе гро-
мадянин В. Мкртчян. Того дня він приймав гостей. А гостювали в нього бра-
ти Кравченки. Один з яких – працівник Полтавського УБОЗу». 
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Чому раптом їм стала заважати жінка на узбіччі, і чому саме в такій фо-
рмі вони висловили своє обурення, відомо лише їм. Не будемо просторікува-
ти на предмет рівня культури, освіченості, людяності тощо. Не варто бісер 
метати, як казали наші предки. Судячи з повідомлень, які надходять щодо дій 
міліції, надто останнім часом, в контексті побиття людей на дільницях, тор-
тури, виконання політичних замовлень тощо, цей випадок – ну просто орди-
нарний... 

«Дружина сказала, – пише в листі до редакції С.Земляченко, – що на час 
моєї відсутності до неї на іномарці кольору «металік» під’їхало троє. Всі троє 
в нетверезому стані. (Ред. – До речі, міліція так цього й не підтвердила). Вони 
ображали її, намагалися відібрати радіотелефон, тягнули в машину, прагнучи 
кудись вивезти. Звичайно, я не міг це залишити просто так. Я вирішив 
з’ясувати, що ці хлопці хотіли від моєї дружини. Але замість відповіді на моє 
запитання одразу отримав удар. Потім ще. Мене просто почали бити. Що я 
мав робити? Щоб не бути скаліченим, я став захищатися... Один бив мене (як 
виявилося потім, це і був Мкртчян, а двоє інших за цим спокійно спостеріга-
ли). Дружина викликала міліцію. Але ті міліціонери, які приїхали, стали пе-
ред моїми кривдниками заледве чи не по команді «Струнко!». Мій кривдник 
зрадів приїзду міліції, кинувши: «Тепер ти мені будеш платити за розбитого 
носа дві тисячі баксів». Я відповів, що йому доведеться довго їх чекати, а у 
відповідь отримав знову удар. В міліцію забрали лише мене, відмовивши на-
віть у написанні скарги. Свідків також залякали... Судом мене було повністю 
виправдано. Так і записано: «...у зв’язку з відсутністю події і складу адмініс-
тративного правопорушення». Я лежав у лікарні зі струсом мозку, із закри-
тим переломом лівої щелепної кістки. Відповідно до протоколу, Мкртчян мав 
легкі тілесні ушкодження. Але незабаром він подає до прокуратури заяву, і 
десь беруться (на папері) у нього тілесні ушкодження середньої ваги. Мене 
на той час з лікарні швидко виписують. Я зрозумів – шиють мені криміналь-
ну справу. А за що? Певне, що полковник Кравченко кинув свій вплив на це. 
І ми це відчули: від нас ні в прокуратурі, ні в міліції не приймають скарг. Чо-
му? То в якій же ми державі живемо? Значить, полковнику міліції та його 
друзям, яким він сприяє (Мкртчян), можна ображати, принижувати гідність 
моєї дружини, а мені за те, що я вступився за неї, – шиють кримінальну спра-
ву? Де ж справедливість? І доки це триватиме?». 

Відповідей на це запитання ображеного громадянина С. Земляченка мо-
же бути багато. Основна така: триватиме доти, доки подібні та інші злочини 
будуть лишатися безкарними... (До друку підготувала Тамара Просяник) 

 
Міністру Внутрішніх справ України 
м. Київ, вул. А. Богомольця, 10 
Скаржник: Земляченко Валентина Євгенівна 
м. Кременчук, вул. 29 вересня, 13, кв. 66 
СКАРГА 
24 серпня 2003 року в районі вул. Чигиринської в м. Кременчуці близько 

18 години вечора я стояла та чекала на свого чоловіка. Біля мене зупинився 
автомобіль, в якому сиділо в нетверезому стані троє чоловіків, які почали ме-
не ображати, вказувати на те, що я торгую наркотичними засобами, а також 
принижували мою гідність, як жінки. Один з чоловіків, як я потім дізналась, 
його прізвище Мкртчян В.В., проживає він по пров. Чигиринському в м. Кре-
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менчуці, намагався мене навіть заштовхнути до цього автомобіля. Після того, 
як я показала цим чоловікам своє посвідчення водія, вони від мене відчепи-
лись, але в грубій формі наказати йти геть з того місця, де я стояла. 

Після того, як через кілька хвилин до мене підійшов мій чоловік, я роз-
повіла йому про цю пригоду. Мій чоловік Земляченко Сергій Валентинович 
зажадав з’ясувати, на якій підставі мене ображав Мкртчян В.В., та підійшов 
до воріт його будинку і попросив сина господаря покликати надвір батька. Я 
стояла поряд з чоловіком, який чекав господаря будинку через ґрунтову до-
рогу від його подвір’я. 

Мкртчян В.В. вийшов з будинку та, почувши, що Земляченко С.В. є мо-
їм чоловіком, наніс чоловікові удар в живіт, а потім нижче пояса. На допомо-
гу Мкртчяну В.В. з будинку вийшло ще двоє людей, які також приєднатись 
до побиття мого чоловіка. 

Після цього мій чоловік почав захищатись та крикнув, щоб я викликала 
міліцію, що я і зробила, скориставшись радіотелефоном. 

Але після приїзду наряду міліції вони одразу затримали мого чоловіка, 
почали радитись з Мкртчяном В.В. та двома чоловіками, які, як я потім діз-
налась, виявились працівниками обласного управління БОЗ. Після короткої 
наради двоє міліціонерів патрульно-постової служби тримали мого чоловіка, 
а Мкртчян В.В. кілька разів його вдарив, після чого чоловіка примусили сісти 
в автомобіль та доставили в Крюківський РВ КМУ УМВС України в Полтав-
ській області, де його протримати під адмінарештом протягом майже доби. 
Інших учасників подій, зокрема, В. Мкртчяна та двох працівників міліції, не 
було обстежено на предмет алкогольного сп’яніння та не відібрано від них 
ніяких пояснень. 

25 серпня 2003 року я, мій чоловік та свідок цих подій давали з їх при-
воду пояснення дільничному інспектору Кривоплясу, і в цей день чоловіка 
було відпущено додому із зобов’язанням з’явитись наступного дня до суду. 

Як нам стало відомо з матеріалів адміністративної справи відносно мого 
чоловіка, підставою для складання протоколу про адміністративне правопо-
рушення став рапорт працівника міліції Капіноса А.А., в якому останній на-
вів відомості, що не відповідають дійсності, зокрема, що мій чоловік намага-
вся вчинити бійку та лаявся нецензурною лайкою. Жодне з моїх пояснень, 
пояснень чоловіка та ще одного свідка, які давались у зв’язку з цією подією 
інспектору Кривоплясу та які вказували на відсутність події адміністративно-
го правопорушення, до матеріалів адміністративної справи долучені не були. 
До суду було передано лише протокол про правопорушення та рапорт Капі-
носа А.А. з метою укриття доказів невинності мого чоловіка та притягнення 
його до незаконної відповідальності. Постановою судді від 26 серпня 2003 
року адміністративну справу було закрито за відсутності події правопору-
шення. 

За протестом прокурора від 27 серпня 2003 року цю постанову було ска-
совано, а матеріал направлено до Крюківського РВ для дооформлення з під-
став відсутності зазначення в ньому потерпілих та свідків події. 

На нашу думку, в діях працівників міліції, які брали участь в затриманні 
мого чоловіка, а також тих, що били разом з В. Мкртчяном мого чоловіка, 
маються ознаки дисциплінарних проступків, а можливо, навіть злочинів. 

Так, внесення до офіційного документу – рапорту – неправдивих відо-
мостей може становити склад злочину, встановленого ст. 366 КК України, 
утаювання доказів невинності мого чоловіка в інкримінованому йому право-
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порушенні може становити ознаки злочину, встановленого ст. 365 КК Украї-
ни або дисциплінарного проступку, неопитування інших учасників події, не 
обстеження осіб, на яких мій чоловік вказав, що вони його побили, становить 
або халатність з боку працівників патрульно-постової служби, або дисциплі-
нарний поступок. 

Звертатись безпосередньо до Вас мене змушує побоювання того, що си-
лами обласного УМВС не буде забезпечено об’єктивного внутрішнього роз-
слідування цієї справи. 

За цих обставин прошу: 
– провести внутрішнє розслідування обставин цієї справи та притягнути 

працівників міліції, винних в порушенні законних прав та інтересів мого чо-
ловіка та в незаконному адміністративному його арешті, до встановленої від-
повідальності; 

– повідомити мене про наслідки розгляду цієї заяви. 
Додаток: 
1. Копія рапорту. 
2. Копія постанови суду від 26 серпня 2003 року. 
3. Копія постанови суду від 27 серпня 2003 року. 
В. Земляченко 

(«Інформаційний бюлетень», №34, 11 вересня 2003 р.) 

* * * 
Станислав Речинский, 1:17 20/06/2003: 
«Пишет к вам осужденный к пожизненному заключению Полтавским 

областным апелляционным судом Дмитриев Александр Борисович. Я не буду 
говорить о других, говорю только о том, через что я прошел и что вытворяют 
сотрудники РОВД и следственные органы города Лубны Полтавской облас-
ти. После их методов дознания у меня повыпадали на пальцах рук ногти и 
наполовину ухудшилось не только зрение, но и все здоровье в целом. Я не 
робот, а живой человек, и любой другой на моем бы месте, после всех тех 
процедур типа «противогаза», электрического тока и т.д., которые применяли 
ко мне во время «беседы» оперативники г. Лубны, написал бы не только «яв-
ку с повинной» под их диктовку, на основании которой суд меня и осудил, но 
признался бы в громких преступлениях, совершенных еще 5-6 веков назад. 
Все мое уголовное дело построено на допусках и внутренних убеждениях, и 
всем безразлична моя судьба, судьба моей матери. После суда она слегла. С 
помощью лубенских оперативников полтавский суд «убил» мою мать, а меня 
приговорил к жизни в рассрочку. Такая жизнь мне не нужна». 

(http://www.cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=1420) 

* * * 
«Я не псих!», Змушений доводити очевидне полтавський селянин. Жу-

рналістське розслідування. 
Людмила Кучеренко, президент Полтавського обласного медіа-клубу: 
Історія, яку розповів Володимир Федоров, підкріпивши її документами, 

шокує. 
Таке враження, що повертаються сумнозвісні часи, коли психіатрія слу-

жила тоталітарному режиму в переслідуванні інакомислячих. Але ж Володи-

http://www.cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=1420)
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мир Георгійович не дисидент. І схоже, з Федоровим руками лікаря-психіатра 
зводить рахунки не держава, а сусіди. Щоправда, допомагає йому в цьому 
вище медичне, міліцейське та прокурорське начальство... 

Недарма кажуть: не купуй хату, а купуй сусіда. Володимир Федоров з 
села Тахтаулове під Полтавою вважає, що йому, на жаль, не повезло з сусі-
дами, які мають поруч з його хатою дачу. Бо сказати, що стосунки просто не 
склалися, – майже нічого не сказати. З часом вони досягли такої напруги, як у 
фіналі «Кайдашевої сім’ї». 

У 2000 році сусідка поскаржилася у райвідділ міліції, що В. Федоров ні-
бито погрожує їй зброєю. Правоохоронці вилучили в нього мисливську руш-
ницю, щоправда, під приводом, що він зберігає разом зброю і набої. Однак 
суд визнав ці дії міліціонерів незаконними. Навесні 2001 року та ж сусідка 
звернулася до Полтавської центральної районної лікарні (ЦРЛ) із заявою про 
обстеження В.Федорова на предмет психічного захворювання, мовляв, він 
знову погрожує їй фізичною розправою. 

Незважаючи на те, що у жовтні 2000 року психіатр ЦРЛ Михайло Фісе-
нко на запит суду вже надавав медичний висновок, що Федоров В. Г. психіч-
но здоровий, 15 червня 2001 року він приїздить до нього додому в Тахтауло-
ве. Розмова між лікарем і потенційним пацієнтом відбулася в дворі. М. Фісенко 
поцікавився у В. Федорова, навіщо той кілька разів фотографував обійстя свого 
сусіда. Володимир Георгійович пояснив, що він виконував свій громадянсь-
кий обов’язок, бо сусід у корисливих цілях роками використовував автотран-
спорт і будматеріали організації, в якій працював (В. Федоров каже, що після 
тих сигналів сусіда звільнили з посади). 

– На це мені Фісенко, – розповідає В. Федоров, – сказав: «Щоб ти біль-
ше не фотографував протиправних дій сусіда, я тебе опишу як психічно хво-
ру людину». Ще й додав, що мені вколять такі ін’єкції, що я й справді стану 
психом. Після таких погроз я попросив дружину принести фотоапарат і сфо-
тографував районного психіатра на фоні свого дворища й «швидкої допомоги». 

Можна уявити стан людини, на яку ставлять тавро «психа». Тим паче, що, 
як виявилося, Михайло Фісенко слів на вітер на кинув і поставив В. Федорову 
діагноз: «хроническое бредовое расстройство (мова оригіналу. – Авт.), под-
лежит принудительному лечению в психиатрической больнице». Через кілька 
днів офіційна довідка з таким діагнозом була надіслана на адресу Полтавсь-
кого районного суду на бланку ЦРЛ за підписом головлікаря В. Ткаченка. 

Влітку 2001 року обласна газета «Трудова Полтавщина» двічі публіку-
вала матеріали на захист Володимира Федорова, акцентуючи увагу на грубо-
му порушенні прав людини районним психіатром та головним лікарем ЦРЛ 
Василем Ткаченком, котрий не побачив у діях свого підлеглого порушення як 
клятви Гіппократа, так і Закону «Про психіатричну допомогу». Кидала газета 
докір і начальнику Полтавського облздоровуправління Віллію Волченку, який 
офіційно схвалив позицію обох лікарів. «Чи не повертається до нашої неза-
лежної, демократичної і правової держави ганебна радянська практика пере-
слідування її громадян за допомогою психіатрії?» – ставила «Трудова Полта-
вщина» у редакційній статті далеко не риторичне запитання. Адже В.Федоров 
ніколи раніше за психіатричною допомогою не звертався, на психіатричному 
диспансерному обліку не перебував. А ст. 3 Закону України «Про психіатричну 
допомогу» встановлює презумпцію психічного здоров’я. У ст. 11 цього зако-
ну чорним по білому зазначено, що «психіатричний огляд проводиться ліка-
рем-психіатром на прохання або за усвідомленою згодою особи». Звісно, що 
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ні прохання Федорова, ні його згоди на огляд не було, як не було й «реальних 
дій, що являють собою безпосередню небезпеку для особи та оточуючих», які 
згідно із законом дають право на психіатричний огляд особи без її згоди. Ін-
шими сусідами В. Федоров характеризувався вельми позитивно. 

Районному психіатру М. Фісенку та його керівнику головлікарю ЦРЛ 
В.Ткаченку зважити б на те, що, по-перше, несолідно спростовувати свої ж 
висновки кількамісячної давності: у 2000 році вони видали дві довідки з ви-
сновком «здоровий» у суд та в міліцію на право володіння зброєю. А по-
друге, що між Федоровими та їхніми сусідами склалися тривалі неприязні 
стосунки, і медику негоже бути орудою в руках якоїсь із сторін конфлікту, 
адже ст. 7 вищезгаданого закону застерігає, що «діагноз психічного розладу 
не може базуватися на незгоді особи з існуючими в суспільстві політичними, 
моральними, правовими, релігійними, культурними цінностями або на будь-
яких інших підставах, безпосередньо не пов’язаних зі станом її психічного 
здоров’я». 

У цій же статті 7 зазначено, що діагноз психічного розладу встановлю-
ється відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го пе-
регляду (МКХ-10/ICD-10). Та, мабуть, Закон «Про психіатричну допомогу» 
писаний не для психіатра Фісенка. Бо якщо він за 5 хвилин емоційних претен-
зій на подвір’ї «на око» встановив В. Федорову діагноз «хроническое бредовое 
расстройство», то цим самим порушив розділ F-60 МКХ-10 «Расстройство 
зрелой личности» та розділ F-22.0 «Бредовое расстройство, диагностические 
указания». Такий діагноз, виявляється, можна встановити лише внаслідок 
широких і тривалих (не менше 3-х місяців) клінічних досліджень (і до того ж 
не одноособово): «...бред является наиболее яркой или единственной клини-
ческой характеристикой. Он должен... носить личностный, а не субкультура-
льный характер». Володимир Федоров не стерпів такої несправедливості й 
оскаржив дії лікаря-психіатра М. Фісенка, головлікаря Полтавської ЦРЛ 
В. Ткаченка та начальника облздоровуправління В. Волченка, які затялися, 
що «не порушували чинного законодавства стосовно В. Федорова», в Октя-
брському районному суді м. Полтави. До честі судді К. Сороки, вона у рішенні 
констатувала, що згоди на огляд чи прохання про огляд до лікаря-психіатра 
від В. Федорова не надходило. М.Фісенко, прибувши 15 червня 2001 року додо-
му до Федорова, не відрекомендувався і не виклав мету огляду, не фіксував 
дані огляду у медичній документації. А отже, суд доходить висновку, що дії 
лікаря-психіатра Фісенка М.М. були неправомірними, незаконними, нічим не 
обумовленими. А представлені суду з боку відповідачів копії документів про 
звернення сусідки до головлікаря ЦРЛ з приводу певних дій В. Федорова не 
можуть бути підставою для проведення огляду, і сам так званий огляд вчине-
но з порушенням чинного законодавства, зокрема Закону «Про психіатричну 
допомогу». Суд також зобов’язав начальника Полтавського облздоровуправ-
ління В. Вовченка скасувати висновки, викладені в листі на ім’я В. Федорова 
від 30 липня 2001 року, в якому той підтверджував діагноз М. Фісенка й вка-
зував, що порушень чинного законодавства з боку лікарів, які оглядали В. Федо-
рова, не встановлено. До речі, В. Федоров вчинив щодо медиків вельми бла-
городно: не вимагав відшкодування компенсації моральної шкоди за те, що 
вони зробили з нього «психа». 

На цьому б можна було поставити крапку, мовляв, справедливість вос-
торжествувала. 
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Але, виявилося, «найцікавіше» тільки починалося, і далі події взагалі 
розгортаються за законами детективного жанру. 

На Заході часто на медиків подають позови в разі допущення ними по-
милок і виграють колосальні суми компенсації. Там наявність білого халата 
не гарантує автоматичного імунітету недоторканності. У нас же для того, щоб 
пацієнт чи його родичі довели провину лікарів, потрібні висновки судово-
медичної експертизи, яка підпорядкована... Мінохорони здоров’я, тобто тим 
же медикам. Незалежної (недержавної) судмедекспертизи в Україні немає. 
Була, але три роки тому її ліквідували доповненнями до Закону «Про підпри-
ємництво». 

Тож М. Фісенко та В. Ткаченко не погодилися з рішенням Октябрського 
райсуду й вирішили доказати Федорову, що його громадянські права закін-
чуються там, де починається їхнє відомство, і що він таки «псих». 

Апеляційний суд Полтавської області скасував рішення районного суду 
і відмовив В. Федорову в задоволенні його скарги. Причому, як стверджує 
Володимир Георгійович, його адвокат не був попереджений про дату судово-
го засідання, а сам він не зміг бути присутнім на ньому через стан здоров’я. 

Тому В. Федоров у травні 2002 року звертається до Верховного суду з 
аргументованою касаційною скаргою. Але цілий рік замість двох місяців, пе-
редбачених законодавством, чекає рішення касаційної інстанції. 

Заперечення головного лікаря В. Ткаченка на касаційну скаргу В. Федо-
рова швидше можна назвати доносом. Судіть самі: дружину Федорова Тетя-
ну Сергіївну В. Ткаченко чомусь кілька разів називає «сожителькою, яка з 
ним живе, але не прописана й не розписана з ним» (хоч вона у законному 
шлюбі з Володимиром Георгійовичем з 1991 року, мають доньку-школярку). 
Судова справа стосується неправомірних дій медиків, а В. Ткаченко у запе-
реченні навіщось стверджує: «Федоров закінчив м’ясо-молочний технікум, пра-
цював снабженцем, завгоспом, ніде довго не працював, конфліктував з керів-
ництвом та робітниками». Насправді ж В. Федоров закінчив філію Львівсько-
го торговельно-економічного інституту, знає дві іноземні мови, «снабженцем» 
і завгоспом ніколи не працював, у трудовій книжці має численні заохочення 
та подяки. Та доки касаційна скарга В. Федорова чекала розгляду у Верхов-
ному суді, розпочався другий акт «театру абсурду». Сусіди не знали, що ру-
шниця В.Федорова вже два роки знаходиться у Полтавському РВВС, і тому 
«прокололися», написавши в ЦРЛ чергову скаргу, що Федоров нібито знову 
погрожує їм... вогнепальною зброєю, а тому його потрібно ізолювати як пси-
хічно хворого. Погодьтеся, це було б смішно, якби не було так сумно. 

Звісно, В. Федоров про скаргу не знає. 25 лютого цього року він зверта-
ється у райвідділ міліції з проханням повернути йому рушницю. У Полтавсь-
кій ЦРЛ він проходить обстеження і 5 березня отримує медичну довідку за 
підписом головлікаря ЦРЛ В. Ткаченка (!) для отримання дозволу на право 
перереєстрації вогнепальної зброї (значить, і психічне його здоров’я в нормі), 
яку й подає у РВВС. А 6 березня до нього додому не на службовій міліцейсь-
кій машині, а на «швидкій допомозі» (!) приїздять працівники відділу дозві-
льної системи РВВС, щоб конвоювати його у райвідділ, де, як вони сказали, 
на нього чекає районний лікар-психіатр. Федоров відмовився, а силою при 
дружині та дитині його брати не наважилися. 

У таких ситуаціях ідеться про «конфлікт інтересів». Це означає, що коли 
в силу певних обставин людина не може бути неупередженою стосовно ін-
шої, вона не має права чинити будь-які професійні дії щодо неї. Про яку об’єк-
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тивність і неупередженість М. Фісенка та В. Ткаченка щодо В. Федорова мо-
жна казати, якщо між ними судова тяжба? 

Тож Володимир Георгійович запідозрив, що готується щось недобре. І 
коли на прощання міліціонери призначили йому «побачення» нібито з при-
воду видачі дозволу на рушницю наступного дня, він не ризикнув іти туди 
один. 

7 березня В. Федоров з дружиною приїхав власним авто у райвідділ мі-
ліції на призначену годину. Але «дозвільник» Валерій Кончатий велів йому 
трохи зачекати. Чекати довелося більше години, доки у дверях РВВС з’явився 
М.Фісенко. Він загородив собою вихід, розставивши руки, і заявив, що Федо-
рова необхідно терміново госпіталізувати. А В. Кончатий показав оторопіло-
му подружжю листа на ім’я начальника РВВС за підписом головлікаря ЦРЛ 
В. Ткаченка такого змісту: «Адміністрація Полтавської ЦРЛ звертається до Вас 
з проханням надати допомогу згідно сумісного наказу (мова оригіналу. – Авт.) 
МОЗ та МВС України № 346/877 від 19.12.2000 р. «Про заходи щодо запобі-
гання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади», 
в госпіталізації в психіатричну лікарню мешканця с. Тахтаулове Федорова 
В. Г. На даний час Федоров В. Г. представляє для оточуючих соціальну не-
безпеку. У зв’язку з психічними розладами Федоров В. Г. при госпіталізації 
можливо буде використовувати для захисту мисливську зброю». 

Володимир Георгійович намагався піднятися на другий поверх до нача-
льника райвідділу В. Дідика, наївно сподіваючись, що той захистить його від 
медико-міліцейської сваволі, але міліціонери накинулися, стягли зі східців і 
почали гамселити його та дружину. Він просив дати можливість зателефону-
вати адвокату чи начальнику обласної міліції або дати книгу скарг, але й це, 
звісно, залишилося гласом волаючого в пустелі. 

Двоє правоохоронців потягли Федорова до виходу, там передали двом 
іншим своїм колегам. Ті, дубасячи по чому попало, запхали його до «швидкої 
допомоги» й били всю дорогу до психіатричної лікарні. 

– Мені ж, – пригадує Тетяна Федорова, – психіатр М. Фісенко «по-друж-
ньому» сказав у райвідділі: «А тебе, сучко, я позбавлю материнських прав і 
теж закрию в «психушку». А твого чоловіка зничтожу як психічно хвору лю-
дину...» 

Як не добивалася у райвідділі, їй так і не сказали, куди повезли її чоло-
віка. Тільки після звертань до обласної прокуратури, начальника облздорову-
правління, преси Т. Федоровій нарешті повідомили, що чоловік знаходиться 
в обласній клінічній психіатричній лікарні. «Чудовий» подарунок до 8 Берез-
ня! Тетяна Сергіївна страшенно переживала, що чоловіку й справді, як по-
грожував М. Фісенко, можуть вколоти якийсь препарат, що зруйнує його 
психіку. 

Заступилися добрі люди... 
Спільними зусиллями полтавських журналістів, правозахисників, прав-

ників через добу таки вдалося вирвати Володимира Георгійовича з психіат-
ричних лабет. Втім, йому відмовилися видати на руки висновок консиліуму, 
який його обстежував. Тільки на запит адвоката Г. Журби надійшла відповідь 
за підписом головного лікаря облпсихлікарні С. Нассонова, у якій значилося, 
що «гр. В.Федоров був госпіталізований за направленням районного лікаря-
психіатра і знаходився в лікарні з діагнозом: патохарактерологічний (психо-
генно обумовлений) розлад особистості по епілептоїдно-нестійкому типу в 
стадії субкомпенсації». 



 189 

Знайомі психіатри одностайно пояснили мені, що цей діагноз означає не 
психічне захворювання, а психологічний стан збудження після стресу. Ще б 
пак! Коли тебе хапають так звані «захисники» в погонах й незаконно позба-
вляють волі, відлупцювавши до перелому щелепи (таких ушкоджень, окрім 
травмування м’яких тканин, завдали Федорову міліціонери, що засвідчив акт 
повторної судово-медичної експертизи), примусово запроторюють до психу-
шки, то й чи витримає таке навіть ідеально здорова людина. До речі, під час 
«надто тісного» спілкування з працівниками райвідділу міліції Тетяна Федо-
рова теж отримала легкі тілесні ушкодження. 

Село є село. І вже наступного дня всі знали, що Федорова примусово 
помістили в психушку. Ровесники дражнили доньку Федорових – третьокла-
сницю. Дівчинці була завдана велика психологічна травма, бо вона не могла 
змиритися з тим, що її тато, якого вона любить і поважає, зазнав такої ганьби. 
А що робити самому Володимиру Георгійовичу? Ходити від хати до хати й 
пояснювати односельцям, що його госпіталізували незаконно, а чутки про його 
психічну неповноцінність безпідставні? Вже все село знало, що М. Фісенко ви-
магає від класного керівника доньки Федорових негативної характеристики 
на дівчинку-відмінницю та її батьків? До честі вчительки Тахтаулівської сіль-
ської школи Н. Кривинець вона написала правду: «Дитина виховується в хо-
рошій, зразковій сім’ї. Батьки її трудолюбиві люди, весь час працюють на своїй 
земельній ділянці. Вони завжди привітні, чемні та доброзичливі, чуйні, куль-
турні, виховані, врівноважені й чесні люди. Ніколи не бачила їх у нетверезо-
му стані, не помічала, щоб вони ув’язувалися в суперечки і бійки з сусідами 
чи робили хуліганські вчинки, не чула від них погроз на адресу сусідів...» 

Хто відповість за свавілля? 
У Володимира Георгійовича є, на мою думку, дуже цінні риси: цілес-

прямованість, наполегливість і незгасна віра в справедливість. Він вирішив 
відстоювати свої права й людську гідність, усвідомлюючи, що це коштувати-
ме йому чимало здоров’я, часу й коштів. «Стукав» в усі двері (правозахисні, 
журналістські організації, Верховна Рада, Уповноважений з прав людини, 
прокуратура, Європейський Суд з прав людини у Страсбурзі та ін.), бо розу-
мів, що може бути не єдиною жертвою згаданого вже свавілля, а тому винних 
треба карати за всією суворістю закону, хоч у вітчизняній юридичній прак-
тиці надзвичайно мало випадків, коли на лаву підсудних сідали правоохоро-
нці та медики. 

Ясна річ, облУМВС, облздоровуправління й прокуратури Полтавського 
району та Полтавської області незмінно відповідали В. Федорову, що «злов-
живань з боку лікарів Фісенка М. М. та Ткаченка В. В. не виявлено», «пору-
шень службової дисципліни та перевищення своїх повноважень у діях праців-
ників міліції не встановлено», «в порушенні кримінальної справи щодо не-
правомірних дій працівників міліції відмовлено за відсутністю складу злочину». 

Тим часом лікар М. Фісенко «пішов у наступ», певно, підбадьорений по-
зитивним для себе вердиктом Верховного суду, який залишив у силі рішення 
Апеляційного суду Полтавської області і відхилив касаційну скаргу В. Федо-
рова (у мене таке враження, що справу там навіть не читали). Представник 
найгуманнішої професії – М. Фісенко у липні цього року подав позов до «па-
цієнта» В. Федорова про захист честі й гідності, оцінивши їх у 40 тисяч гри-
вень («витрачено багато часу, енергії та здоров’я на спростування несправед-
ливих звинувачень В. Федорова, який поставив під сумнів мою кваліфіка-
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цію...»), а для забезпечення позову Полтавський районний суд наклав арешт 
на будинок та автомобіль В. Федорова. 

Не отверезило М. Фісенка ні те, що два роки тому про нього вже писала 
обласна газета, ні навіть те, що ще 7 березня, у день примусової госпіталізації 
В.Федорова, консиліум лікарів обласної психіатричної лікарні не підтвердив 
діагноз, «освячений» підписом головлікаря ЦРЛ В. Ткаченка у листі до нача-
льника РВВС. Пам’ятаєте, «у Федорова психічні розлади, він становить соці-
альну небезпеку для оточуючих». Та й у читача може виникнути резонне за-
питання, як розцінювати дії панів Фісенка та Ткаченка, котрі видавали Федо-
рову поперемінно взаємовиключні документи: 2000 рік – здоровий, 2001 рік – 
психічно хворий, 2003 рік – знову здоровий... 

Однак разом із Федоровими й усіма, хто допомагає їм шукати справед-
ливість, сподіваюся, що зухвалість психіатра М. Фісенка, котрий, схоже, уві-
рував у свою безмежну владу над людьми й безкарність, нарешті буде вгамо-
вана. В. Федоров вже отримав першу маленьку перемогу. Суддя місцевого 
Октябрського райсуду м. Полтави О. Панченко скасував постанову прокура-
тури Полтавського району про відмову в порушенні кримінальної справи за 
скаргою В. Федорова на дії міліціонерів та лікарів, відзначивши суттєве про-
тиріччя висновків прокуратури про те, що «працівниками міліції Кончатим 
В., Мочайловим А. та ін. ніяких насильницьких дій по відношенню до Федо-
рова В. не застосовувалося і в той же час їхні дії щодо завдання Федорову В. 
середнього ступеня тяжкості ушкоджень визнані правомірними» (мова оригі-
налу. – Авт.). Суддя також вказав, що прокуратура безпідставно залишила 
поза увагою та не дала правову оцінку факту заподіяння Федоровій Т. С. ті-
лесних ушкоджень; рішення щодо відсутності складу злочину прийнято сто-
совно працівників міліції і не прийнято стосовно медичних працівників. 

Можливо, психіатр М. Фісенко вважає свої висновки істиною в останній 
інстанції. Але Володимир Георгійович звернувся до висококваліфікованих 
українських експертів у галузі психіатрії, пройшов клінічне та патопсихоло-
гічне обстеження і має висновок про те, що у нього відсутні психічні розлади 
і ніякого лікування у психіатра він не потребує. 

Вчинено наругу над людиною. Хто відповість за це? 

(«Сільські вісті»), №142, 4 грудня 2003 р.) 

Рівненська область 

Брати Тимощуки – люди у Рівному далеко не останні: один – помічник 
міського прокурора, інший – суддя міського суду. І ось їх пограбували... Пра-
восуддя почало діяти швидко і рішуче. За справу взялася рівненська міліція, 
хоча, за законом, нею мали займатися працівники Дубенського районного 
відділу МВС (пограбована була дача в селі Панталія Дубенського району). 
Без достатніх підстав, доказів, перевірки алібі були заарештовані брати Ха-
ринюки: один – мешканець села Панталія, інший – с. Судобичі Дубенського 
р-ну. Свідками по справі у Рівне були викликані мешканці с. Панталія Олек-
сандр Водоп’ян, Буржуй, Шевчук та мешканець с. Судобичі Василь Гринь. 
Того самого дня суддею Рівненського міського суду було прийнято рішення 
(який дивний збіг обставин!) про затримання усіх свідків на 15 діб адмінаре-
шту за ст. 173 (дрібне хуліганство). Свідки враз перетворилися на хуліганів, 
що злісно опиралися працівникам міліції. Щоправда таке незаконне рішення 
було прийнято не одразу. Двоє суддів міського суду відмовилися це робити, 
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довелося терміново витягувати з ліжка третього, без зайвих докорів сумління. 
А далі затриманих катували і нещадно били. Опинившись за порогом міліції, 
вони втратили будь-які громадянські права, можливо, навіть і на життя. Ціл-
ком невинні люди напередодні Різдва піддавались неймовірним тортурам. 12 
січня мине остання доба арешту. Здавалося б, пройшовши усі кола пекла, за-
тримані нарешті вийдуть на волю. Однак, ні, усі затримані автоматично ста-
нуть в’язнями СІЗО. Адже до рук їхніх катів потрапила «чистосердечна явка 
з повинною», оформлена, напевно, тим же 12 січня. 

(«Українське слово», ч.2, 10-16 січня 2002 р.) 

* * * 
«Затриманих методично і жорстоко б’ють. Їм на голову натягують про-

тигаз, перекривають повітря; до кінцівок приєднують дріт і пускають по ньо-
му струм. Після знепритомлення їх поливають водою і продовжують катува-
ти. В’язні, не витримуючи тортур, просять, щоб їх радше застрелили, і, вреш-
ті-решт, зізнаються в злочинах, до яких не мають жодного стосунку. Усе це 
реальність, те, що відбувається вчора, сьогодні, завтра в ізоляторах тимчасо-
вого утримання Рівненського міського управління міліції». Цей кричущий 
факт зі статті «Хроніка злочину», що була надрукована в «УС» у січні 2002 
року, підтверджується систематичними випадками порушення прав людини, 
оприлюдненими у звітній доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав 
людини Ніни Карпачової. 

Не могла не обурити позиція керівництва МВС, що заперечило усі наве-
дені у доповіді факти. І це ще одне свідчення того, що наразі ми дійшли лише 
до визнання факту жалюгідного стану прав людини в Україні. Водночас, сам 
стан із забезпеченням прав людини так і не поліпшився. 

Стаття, уривок якої наведено на початку, таки стала фактом судового 
позову, однак... посадовців до «Українського слова». І це насправді реальний, 
а не вербальний стан справ із правами людини в Україні. Бо сам факт опри-
люднення порушень прав людини загрожує журналісту судовим позовом, а 
то й фізичною розправою. 

(«Українське слово», ч. 20, 15-21 травня 2003 р.) 

* * * 
Олександр Черевко. 
13 серпня 2000 року до Острозького міськрайвідділу міліції Рівненської 

області близько 23 години надійшло повідомлення про масові безпорядки на 
дискотеці у селі Хорів. На виклик негайно виїхала опергрупа у складі 5 чоло-
вік. Очолив її старший оперуповноважений – черговий чергової частини ка-
пітан Валерій Мельник. Бійки біля клубу міліціонери вже не застали. Однак 
повернулися в райцентр із... трупом прапорщика Володимира Боня. 

Того злощасного дня у Хореві й справді була дискотека. Особливістю її 
можна назвати хіба той факт, що зал для її проведення орендували хлопці з 
іншого села. Вони й привезли апаратуру та диски із записами. От і плату за 
вхід на розваги встановили – по гривні з чоловіка. 

Не в усіх у Хореві це викликало захват: «Якісь чужі у нашому селі «ко-
мандуватимуть»? Дійшло до того, що з’явилася ініціативна група для без-
платного прориву на танці. Наміри ці у таємниці не трималися, тому село й 
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чекало, що увечері «щось буде». Отож, як тільки ініціативники наблизилися 
до клубу і почали штовхатися з білетерами, знайшлися люди, котрі подзво-
нили у міліцію. 

Володимир Бонь того дня входив до опергрупи і в її складі виїхав до 
Хорева. 

Подальшу хронологію подій встановлено прокуратурами і судами. 
Опівночі опергрупа на під’їзді до клубу натрапила на відгомін бійки. 

Борюкалися двоє молодиків, один з яких був без сорочки. Капітан Мельник 
хвацько вистрибнув із «Жигулів» і приставив до скроні одного із хлопців та-
бельного Макарова. Цей конфлікт миттєво вичерпався. Тим паче – з’ясувалося, 
що задум «ініціативної групи» успіхом не увінчався: у вирішальну мить час-
тина хлопців передумала битися. От і побачили міліціонери не що інше, як 
повчання «відступника». Однак біля хлопців, перед тим, як їхати далі, для 
з’ясування їхніх осіб залишили двох міліціонерів. Поріділа опергрупа помча-
ла до клубу. Там, як згодом з’ясувалося, бійка уже вщухла. Однак Валерій 
Мельник побіг до натовпу, розмахуючи пістолетом. Свідки показали, що на 
бігу він пересмикнув затвор. Першим на шляху Мельника трапився П. Федьке-
вич. Капітан міліції негайно заламав йому руку за спину і приставив до плеча 
пістолет. З невідомої причини через якусь мить прогримів постріл. Куля на-
виліт пройшла через плече Федькевича і потрапила прямо в горло прапорщи-
кові Боню, який з криком «Валєра, що ти робиш?» саме наближався. 

Дискотека закінчилася. Валерій Мельник визнавав свою вину і рвав на 
собі волосся. На ранок в Острозі вже були два міліцейські полковники із 
служби внутрішньої безпеки. Однак висновки їхнього розслідування у справі 
не фігурують. Є там лише довідка, що Валерія Мельника на предмет алкого-
льного сп’яніння не оглянули ні в день інциденту, ні наступного дня. Мабуть, 
ті полковники вчили районних міліціонерів замітати сліди... 

Ховали Володимира Боня з усіма почестями. Лише міліціонерів було 
понад 450. 

Небіжчика визнали «загиблим при виконанні обов’язків». Дружині і 
двом малолітнім донькам призначили пенсію і, за наполяганням тодішнього 
начальника обласного управління МВС, купили квартиру в Острозі. 

Десь за півроку Іван Бонь – батько загиблого прапорщика – поцікавився 
у районній прокуратурі ходом розслідування. Замість конкретної відповіді 
йому напустили туману. Тому він подався до Рівного, побував на особистому 
прийомі у прокурора області Василя Присяжнюка. 

Втручання облпрокуратури районний туман дещо розсіяло. Прокуратура 
виступила і державним обвинувачем. За її висновками, ситуація у Хореві біля 
клубу на момент приїзду опергрупи була вже спокійною, і виймати пістолет з 
кобури не було жодних підстав. Отож мало місце перевищення влади, яке 
призвело до тяжких наслідків: поранення П. Федькевича та вбивства В. Боня. 
Прокуратура просила для Мельника 8 років позбавлення волі. Суд, урахува-
вши, що на утриманні Мельника є неповнолітня дитина та хворі батьки, засу-
див його до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, призначив суму морального 
і матеріального відшкодування як родині Бонів, так і потерпілому Федькеви-
чу. Апеляційний суд залишив рішення в силі, щоправда дещо знизивши суму 
відшкодування збитків. 

Валерій Мельник, незадоволений таким вироком, подав скаргу до Вер-
ховного суду. Судова колегія у кримінальних справах скасувала всі прийняті 
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раніше судові рішення. Мовляв, для компенсації моральних і матеріальних 
збитків визначено неналежного відповідача. Іншими словами, капітан Ме-
льник перебував на службі, отож сплачувати моральні відшкодування має 
не він особисто, а Міністерство внутрішніх справ. На цій підставі справу по-
вернули на новий розгляд. 

Ось тут і почалися справжні дива. Василя Присяжнюка на той час вже 
перевели до Києва – заступником генпрокурора. А нові мітли в області поча-
ли перемітати справу по-своєму. Акценти змістилися, «зникли» і знищено 
деякі докази у справі. Обласні прокурори тепер почали твердити, що Мель-
ник усього лиш необережно поводився із зброєю і це «не спричинило тяжких 
наслідків». 

Поновилося і два роки тривало розслідування штовханини під клубом, 
яка не потягла навіть на злісне хуліганство, а тому не виправдовувало засто-
сування зброї. 

Суд – уже Здолбунівський – також включився у ті дива. Свідчення меш-
канця Острога, якому Мельник тижнів за два до подій у Хореві пістолетом 
вибив зуби, не взяті до уваги, бо, мовляв, «упереджені». Так підвели Мель-
ника під амністію, звільнивши від відбуття покарання. До речі, сталося це 
при тому, що у справі є службова характеристика на нього, в якій чітко запи-
сано, що він і раніше відзначався «недисциплінованістю та незнанням правил 
поводження із вогнепальною зброєю, має 5 стягнень за невиконання вимог 
наказів МВС». 

Траплялося й так, що службу ніс напідпитку. Тобто характеристика спро-
стовувала, що «правопорушення скоєно вперше» і випадково, а Мельник – 
кришталевої чистоти чоловік. 

У свою чергу, сам Мельник власну вину категорично заперечував, біль-
ше того, прямо у залі суду привселюдно розповідав, що один із заступників 
обласного прокурора пообіцяв йому не лише повне зняття обвинувачень, а й 
поновлення на службі. 

Батько покійного тим часом пережив інфаркт. Однак самотужки встано-
вив, хто приніс Мельникові на службу того злощасного дня – 13 серпня 2000 
року – трилітрову банку самогону, з ким той пиячив і навіть чим закушували. 

Знайшлися люди, яким Мельник раніше погрожував зброєю. Батько сам 
відновив картину бійки під клубом, яка тривала не більше трьох хвилин (а 
міліцейська група їхала в село щонайменше півгодини). Як і те, що хлопці не 
розбігались від клубу, дізнавшись, що міліція отримала виклик. Знайшов 
батько й свідків, які допомагали заносити сина до машини і божаться, що від 
Мельника тхнуло перегаром, як із бочки. 

На жаль, вислухати ці свідчення, окрім Бонів, Федькевича та адвокатів, 
нікому. 

От батько покійного і боїться, що законність у цій справі не восторжест-
вує. А судиться він, як сам каже, «не за криваві гроші». Судиться за справед-
ливість і невідворотність покарання за злочин. Тим паче, що Валерій Мель-
ник жодного разу не навідався до батьків, не попросив у них пробачення за 
те, що вбив їхнього сина. Сказав, дасть хіба що 20 гривень – такою сумою 
працівники Острозького райвідділу «скидалися» на похорони. І тепер на сво-
боді поводиться зухвало й нахабно. 

(«Сільські вісті», №139, 27 листопада 2003 р.) 
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Сумська область 

Возбуждено уголовное дело относительно оперативных работников За-
речного райотдела за превышение служебных полномочий, сопровождавшее-
ся насилием. Как сообщил на пресс-конференции 18 октября прокурор облас-
ти Юрий Ударцов, имеется три факта нарушений со стороны работников За-
речного райотдела. Среди них незаконное удерживание в райотделе двух 
граждан в течение нескольких дней, избиение подростка и избиение совер-
шеннолетнего гражданина. По словам прокурора, уже сейчас на потерпевших 
оказывается большое давление с тем, чтобы они изменили свои показания. 
Сейчас выясняется, имеется ли взаимосвязь между этими фактами. Напом-
ним, что в начале года большие нарушения были обнаружены в Ковпаковс-
ком райотделе, где потерпевшим массово отказывали в возбуждении уголов-
ных дел с целью улучшения статистики. Сейчас дело по бывшему начальни-
ку райотдела и его подчиненным рассматривается в суде. 

(«Данкор online», г. Сумы, 7.10.2003 г.; 
Інтернет-видання «Політична Україна», 18.10.2003р) 

* * * 
Владислав Ивченко: 
Как сообщил на прямой телефонной линии начальник горотдела мили-

ции Анатолий Хальзев, смены начальника Заречного райотдела милиции не 
планируется. По словам А. Хальзева, сейчас проводится расследование уго-
ловных дел, возбужденных прокуратурой области по фактам заявлений граж-
дан, которые сообщили о незаконных действиях работников райотдела (при-
менении несанкционированных методов дознания). А.Хальзев сообщил, что 
ранее эти жалобы рассматривались его работниками, и состава преступления 
найдено не было. Теперь же делом занимается прокуратура области. Ранее скан-
дал с незаконным закрытием уголовных дел привел к замене руководителя 
Ковпаковского райотдела милиции. 

(«Данкор online», г. Сумы, 9.10.2003 г.) 

* * * 
Юрий Николов: 
Прокуратура Белопольского района возбудила уголовное дело в отно-

шении оперуполномоченного райотдела милиции Сергея Р. по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 ст.364 Уголовного кодекса Укра-
ины – злоупотребление властью. 

Летом минувшего года жители Белополья И.Майборода, О.Ткаченко, 
М.Ярута и М.Федорченко из хулиганских побуждений ворвались к жителю 
с.Павловки Тараса Ф. и избили его. Потом начали требовать 1000 гривен, ко-
торые он получил от продажи поросенка, а когда тот отказался, снова нанес-
ли ему телесные повреждения. Напоследок юнцы изнасиловали соквартиран-
тку хозяина Татьяну В. и похитили 722 гривны. 

Потерпевшие обратились с устным заявлением о совершенном относите-
льно них преступлении к оперуполномоченному Белопольского РОВД Сер-
гею Р., который, злоупотребляя своим служебным положением, заявление от 
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пострадавших не принял и даже не зарегистрировал ее в книге учета. Вместе 
с тем предложил им взять у преступников деньги, мол, все равно ничего не 
будет доказано. 

Относительно преступного квартета было возбуждено уголовное дело, 
по которому в суде уже вынесен обвинительный приговор. Теперь перед су-
дом придется предстать горе-милиционеру, который уже уволен из органов 
внутренних дел. 

(«Данкор online», г. Сумы, 4.11.2003 г.) 

* * * 
Ірина Бондаренко, м. Суми: 
«3 лютого мій син, Віктор Бондаренко, студент 1-го курсу будівельного 

коледжу, пішов на день народження до своєї дівчини. Повернутися мав до 
23-ї години. Ми з чоловіком зібралися зустріти його. Коли ми спустилися 
вниз з шостого поверху, то побачили, що біля кіоску, розташованого під на-
шими вікнами, стоять дві міліцейські машини, а працівники міліції намага-
ються усадовити в машину парубка, що відчайдушно чинив опір. Підходячи 
ближче, ми побачили сина, його дівчину та її брата, які наближалися. До мі-
ліцейських машин ми підійшли одночасно. Я спитала у працівників міліції, 
що трапилося. Один з них відповів, що надійшов виклик за фактом бійки. В 
затриманому діти впізнали знайомого – Олександра. Працівники міліції роз-
питали наші прізвища і прізвища дітей, а записавши дані Віті, Кості та Віки, 
порадили нам забрати дітей та іти додому. У потерпілого міліціонери запи-
тали, чи знає він Вітю, Віку та Костю. Він це заперечив, зауваживши, що в 
бійці їх не було. 

Вранці 6 лютого несподівано пролунав телефонний дзвінок. Чоловік, 
представившись слідчим, запитав, де Вітя. Слідчий сказав, що сину треба 
прийти о 18.00 до райвідділу міліції. До призначеного часу ми з сином були 
під кабінетом, припускаючи, що слідчому потрібно дещо уточнити, адже ми 
всі знаходились там після інциденту. Слідчий з перших же слів заперечив 
нашу з чоловіком присутність біля міліцейських машин 3 лютого і те, що да-
ні дітей були записані працівниками міліції. Далі слідчий запропонував сину 
«бартер». Віктор починає «говорити», тобто визнає, що брав участь у бійці, і 
його відпускають додому «під підписку». Інакше залишиться в міліції: піде в 
підвал райвідділу, де його підвішуватимуть на дверях у протигазі. При цьому 
додав: «Якщо застосують до тебе ці заходи – все розкажеш!». Також слідчий 
погрожував посприяти у виключенні сина з коледжу, судимістю. 

Не домігшись бажаного, він примусив сина зняти годинник, вийняти 
шнурки і заявив, що той залишається у райвідділі. Мені ж наказав прийти о 
8.00 наступного дня з адвокатом. Усе це відбувалось з 19 до 21 години, у за-
боронений для виклику на допит вечірній час. Слідчий не роз’яснив ні мені, 
ні неповнолітньому сину зміст обвинувачення, його права на допиті. Не зна-
ючи ні своїх прав, ні законів, я не змогла протистояти свавіллю правоохоро-
нця, який відібрав сина без будь-якого протоколу затримання!.. 

Ніч син провів у черговій частині райвідділу міліції на голій підлозі. А 
на вулиці – лютий. І цієї ж ночі працівники чергової частини відібрали у сина 
золотий хрестик, сказавши, що віддадуть слідчому. До речі, у старовину на-
віть у каторжників не знімали хрестів і ладанок... 



 196 

Для розгляду моєї скарги щодо незаконних дій слідчого мені був при-
значений прийом 8 березня у слідчому управлінні. 2 квітня я сама прийшла в 
слідче управління. Мене вислухали й запропонували все викласти письмово. 
Так з’явилась скарга від 2.04.2003. У відповідь – гробове мовчання. На мою 
письмову заяву про проведення службового розслідування щодо місцезнахо-
дження хрестика прийшла відписка. Але це було пізніше, а 7 лютого о 8.00 я 
прийшла з адвокатом, якого встигли знайти за ніч. Одразу був проведений 
допит. Вийшовши з кабінету слідчого, адвокат оголосила, що до 13.00 Вітю 
привезуть в суд, і бажано мати характеристику сина з місця навчання. Сина, 
наче рецидивіста, привезли в наручниках. Я, мій чоловік, Віка бачили, як мі-
ліціонер, до якого Вітя був пристебнутий наручниками, відвівши руку назад і 
розмахнувшись, закинув Вітю до кабінету судді так, що хлопець аж крутнув-
ся. Двері зачинилися... 

Той день, в який вона була задіяна, адвокат оцінила в 50 гривень. Бачачи 
таку байдужість, я заплатила і попрощалася з нею. Того дня нас на суд не пу-
стили, з постановою судді не ознайомили. Цей документ я знайшла, коли Ві-
тя вже знаходився дома, після звільнення з СІЗО. За такою «протекцією» слі-
дчого син скоро б не вийшов. І чи вийшов би взагалі? Не будь він звільнений 
рішенням апеляційного суду, не збережися випадково постанова, у законників 
все так би і залишилося тишком-нишком. З тексту постанови від 7.02.2003 р. 
випливає, що слідчий, «погодившись» із прокурором та іншою групою осіб, 
зобразив мого сина раніше судимим. «Раніше засуджувався», – так вказано у 
постанові. Це і слугувало вагомою підставою для взяття сина під варту. 

Далі слідчий звинувачує сина в тяжкому злочині – попередній змові, за-
володінні чужим майном, грошима. Які слідчі дії, що доводять вину мого си-
на, були проведені? Які очні ставки? Які експертизи? Що з краденого вилу-
чено у мого сина? Хто вказує на змову? Так мій син став обвинуваченим і 
взятим під варту в ІТТ на 10 діб. Деякі прокурори, ознайомившись з рішенням 
апеляційного суду, що спростовує судимість, радили подавати в суд на таку 
постанову. Проте зі слідчого управління у відповідь на мою скаргу 2.04.2003 р. 
прийшла відповідь, що «раніше засуджувався» – це просто «помилка». 

14 лютого сина знову привезли в суд. Цього ж дня його перевели у 
СІЗО №25 в м. Суми терміном до 6 квітня. Чоловік був на допиті у слідчого 
18.02.2003 р. і просив дозволу на побачення з сином. Слідчий відповів: тільки 
тоді, коли сам цього захоче. Адвокат подав апеляційну скаргу, і на 27 лютого 
був призначений апеляційний суд. У цей день сина на суд не привезли, тому 
що... в машині не було місця. Колегією суддів було винесене рішення «з-під 
варти звільнити негайно». Із СІЗО син вийшов блідий, худий. Перші два ти-
жні не міг ночами спати, ми зверталися за консультацією до невропатологів. 
На пальцях рук були панариції, а один палець довелося оперувати. На нерво-
вому грунті у сина загострилося дерматичне захворювання, яким він страж-
дає з дитинства. За що мій син відсидів 22 доби? А потім ще пролежав у ліка-
рні два тижні? 

На мої три скарги в прокуратуру області та міста відповідав прокурор, 
що давав свою «згоду» слідчому. Всі три відписки прийшли саме від нього, 
хоча скарги на розгляд пересилалися обласною прокуратурою в міську іншим 
прокурорам, про що я отримала поштові повідомлення. Намагалася потрапи-
ти на прийом до обласного прокурора. Там скаргу зареєстрували, а мені по-
радили прийти за кілька днів, щоб дізнатися про її реєстраційний номер і хто 
її розглядатиме. Прийшла, дізналася, що з обласної прокуратури скаргу знову 
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направили в міську на розгляд прокуророві району. Дізналась також, що по-
трапити на прийом до прокурора області зможу лише тоді, коли матиму від-
повідь з міської. У міській прокуратурі прокурор сказав, що це вважатиметь-
ся порушеннями, якщо мого сина виправдають... 

Далі слідчий повідомляє, що мають бути дотримані формальності – опис 
майна. Формальність полягає в забезпеченні цивільного позову, заявленого 
потерпілим Т. 22 травня в квартирі накладений арешт на майно... Ми живемо 
в очікуванні суду. 

В постанові про обвинувачення від 15.04.2002 у сина вже не ч.2 ст. 186 
(грабіж), а ч.2 ст. 187 (розбій), а згідно з висновком СМЕ, завдана потерпі-
лому шкода визнана «легкими тілесними ушкодженнями». У постанові від 
20.05.2003, згідно з висновком СМЕ №739 від 20.05.2003 р. визнано «середньої 
тяжкості тілесні ушкодження», ч.2 ст. 187 (розбій). 

В постанові від 13.06.2003 – до ст. 187 (розбій) додається ч.2 ст. 296 (ху-
ліганство). У постанові від 15.04.2003 місце для підписів – на зворотному бо-
ці. На двох наступних постановах – на окремих аркушах... Чому на примір-
никах, що видаються сину, слідчий не ставить свій підпис? Чому моєму сину 
приписують дії, які він не вчиняв? На чому тримається обвинувачення – на 
«помилковій» постанові від 7.02.2003, яку приховали від батьків, сподіваю-
чись, що син з-під варти не вийде? 

(«Закон і бізнес», №35, 30 серпня 2003 р.) 

Тернопільська область 

«Мета благородна – дії принизливі». Так оцінюють у Кременці Терно-
пільської області «подвиг» капітана міліції Людмили О., яка несла службу на 
місцевому ринку. Захищаючи громадян від злодіїв, хуліганів та інших злов-
мисників, оперуповноважений відділення карного розшуку перестаралася. Як 
стверджує один з багатьох свідків, О. двічі проводила обшук, з вивертанням 
кишень і обмацуванням тіла, Дмитра Скоропляса в приміщенні продуктового 
павільйону. 

А в той самий час його шукали мати і бабуся. Дізнавшись про обшук 
онука, остання знепритомніла, вдарившись головою об залізний бордюр. 

Бабуся, Марія Дмитрівна Прокопчук, відмінник народної освіти, вчитель 
вищої категорії, пропрацювала вчителем 36 років, зокрема, і в школі, яку 
закінчувала оперуповноважений. Як почувалася шанована в місті жінка, коли 
почула, що її внука обшукували і вели по базару, як злочинця? 

Людмила О. не могла не знати, що цей інцидент надовго прикував і без 
того хвору Марію Дмитрівну до ліжка, а її дочку Ларису й онука поставив у 
принизливе становище. Маленький Кременець довго «гудів» – пов’язали 
Дмитра... 

Публічного вибачення від правоохоронців досі вимагає зганьблена 
сім’я. Ввечері після інциденту капітан міліції сказала: діяла, мовляв, з метою 
захисту громадян. Можете скаржитися, мені боятися немає чого. 

Доки бабуся оговтувалася після струсу мозку і синців, мати Дмитра хо-
дила і писала до інстанцій. Уперше її запросили до міліції через три тижні – 
спочатку до районної, а потім до обласної. Щоразу стверджували, що капітан 
О. вибачиться, а самі вони через газету розкажуть про інцидент. Потішили, 
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що Людмилі О. «за неправомірні, нетактовні дії» оголошено сувору догану, і 
її ось-ось переведуть із пониженням до іншого міста. На скаргу відреагував і 
прокурор району, який відзначив неналежне виконання обов’язків товаришем 
капітаном. А що ж сама Людмила О.? Та нічого... 

Працівники правоохоронних органів практично всі свої гріхи списують 
на специфіку роботи під кодовою назвою «оперативно-розшукова діяльність». 
Мовляв, ліс рубають – тріски летять. Шукаємо злочинців, а хіба одразу виз-
начиш, хто є хто? 

(«Голос України», №120, 2 липня 2003 р.) 

* * * 
Олександр Степаненко, м. Чортків: 
Тернопільське обласне управляння внутрішніх справ так і не провело 

об’єктивного розслідування та не визнало жодного випадку протиправного 
насильства, що сталися при затриманні людей співробітниками Чортківсько-
го РВ МВСУ (інформація про це друкувалася у числах № 22 та 31 бюлетеню 
«Права людини» за 2002 рік). Якщо вірити офіційній версії управління, то ма-
буть останнім випадком покарання співробітника тернопільської міліції за 
протиправні насильницькі дії була відома справа Миколая Шпаковича – гро-
мадянина Польщі, що загинув 17 вересня 1994 р. від побоїв, завданих співробіт-
никами Кременецького РВ МВСУ у м. Почаєві. Тоді, в результаті втручання 
родини загиблого та Міжнародної Амністії, справу розслідувала Тернопільська 
обласна прокуратура, і один з офіцерів МВС був засуджений на 8 років ув’яз-
нення «за перевищення влади». 

Після чергового оприлюднення відомостей про факти побиття у Чорт-
ківському РВ УМВСУ – цього разу на сесії Тернопільської обласної ради – 
керівництво обласного управління МВСУ надіслало мені листа, що містить 
цікавий зразок канцелярської фразеології туманного змісту. Цитую: «Ваші 
критичні зауваження щодо неналежного виконання службових обов’язків 
працівниками Чортківського РВ УМВС розглянуто керівництвом УМВС на 
оперативній нараді, де дано принципову оцінку діяльності співробітників та 
керівництва Чортківського РВ. Встановлено жорсткий контроль за дотри-
манням встановлених ст. 97 КПК України термінів розгляду інформації про 
злочини та пригоди. Крім цього, укріплено керівництво Чортківського рай-
відділу, призначено нового першого заступника начальника РВ, який функці-
онально несе відповідальність за дану ділянку роботи. Керівництвом Управ-
ління взято під особистий контроль роботу Чортківського РВ УМВСУ по до-
триманню його співробітниками законності при виконанні службових обо-
в’язків» (лист начальника УМВСУ у Тернопільській області генерала міліції 
В.В. Максимова № 21/4 від 28.08.2003 р.). Відтак залишається незрозумілим, 
про які ж «випадки неналежного виконання службових обов’язків» йдеться? 
У чому полягала «принципова оцінка» діяльності Чортківського РВ? Врешті-
решт, чи було жорстоко побито у 2002 році М.Буртника, Я. Скриника та М. Ма-
кара, якщо попереднім розслідуванням УМВСУ та прокуратури по усіх фак-
тах побиття нібито доведено, що міліціонери діяли в рамках закону?.. 

А тим часом саме життя продовжує надавати нові факти, які свідчать – 
не все гаразд у Чортківському райвідділі. Про один з випадків участі міліціоне-
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рів у насильницьких акціях організованих злочинних груп генерал В. Максимов 
згадав у власному звіті «Про роботу по боротьбі із злочинністю», поданому 
на розгляд 5-ї сесії Тернопільської обласної ради 2 липня 2003 року: «У квітні 
2003 року співробітники УБОЗу у Тернопільській області спільно з УБОЗом 
Чернівецької області розкрили резонансний злочин за фактом викрадення і 
насильницького утримання під охороною в якості заручника директора Ново-
сельцького горілчаного заводу гр. Нежурбіди. Злочин, скоєний з метою вима-
гання 300 тис. доларів США, організовано групою під керівництвом колишніх 
співробітників силових структур м. Чорткова». Як виявилось, організатором 
насильницького викрадення та ув’язнення заручника на протязі 8 діб був ко-
лишній начальник відділу карного розшуку Чортківського РВ УМВСУ підпол-
ковник міліції Петровський. 

Продовжують надходити повідомлення про нові випадки насильства при 
затриманні і провадженні слідства. Про один з таких випадків розповів батько 
потерпілого Віталія Д., 17 років, студента Гусятинського технічного коледжу, 
якого у січні 2003 року близько однієї доби утримували у Чортківському рай-
відділі за підозрою у крадіжці, не повідомляючи про це батьків юнака. Затри-
мання супроводжувалося побиттям та моральним тиском з метою отримання 
свідчень проти себе... 

На жаль, подібні повідомлення найчастіше мають вигляд «розповіді по 
секрету», тобто потерпілі не оприлюднюють істину про факти побиття та ка-
тування, не намагаються опротестувати дії міліції і не звертаються з цього 
приводу до прокуратури. Але ж, погодьтеся, важко захистити від насильства 
людину, якщо вона сама не прагне, або ж не може захиститися... 

Традиційно не намагаються наголосити на відомих їм випадках кату-
вання і представники «найгуманнішої професії». Сам по собі є досить пока-
зовим той факт, що на запис січневої телепередачі «Без табу» на каналі «1 
плюс 1», присвяченої темі катування в міліції, не з’явився жоден з запрошених 
київських лікарів, причетних до подій того жахливого сюжету. Останнім часом 
у лікарському середовищі домінує думка, що втручання у випадки насильст-
ва – то загалом «не наша справа», хоча про такі випадки знають майже усі... 

Цікаво у цьому зв’язку, що тема насильства вже не перший рік визнаєть-
ся міжнародним медичним співтовариством однією з найприорітетніших: 
триває Глобальна кампанія Всесвітньої організації охорони здоров’я з попе-
редження насильства, нещодавно оприлюднено Доповідь ВООЗ про насильс-
тво і здоров’я, У ній, до речі, з особливою тривогою вказується на швидкі те-
мпи зростання кількості випадків насильницької смерті у країнах Східної Єв-
ропи та ННД, які переживають ґвалтовні соціальні зміни... В той час в 
Україні навіть не ведеться окремий статистичний облік таких випадків: ані в 
структурах Міністерства охорони здоров’я, ані у МВС, ані у Прокуратурі. 

Безумовно – перетворення проблеми насильства у МВС на закриту «зо-
ну мовчання» сприяє її подальшому розростанню та лише переконує право-
порушників у власній безкарності. Вивести цю тему з тіні, зробити предме-
том відкритої публічної дискусії та аналізу можуть лише спільні зусилля 
правозахисників, журналістів, фахівців-правників, соціологів, політиків, дія-
чів Церкви, лікарів і, ясна річ, самих потерпілих. А щонайперше, мабуть, усім 
разом варто долати той аномальний злам свідомості, що проявляється у на-
шому боязкому та мовчазному потуранні злу. 

(«Права людини», м. Харків, №25, 1-15 вересня 2003 р.) 
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* * * 
Олександр Степаненко, м. Чортків: 
У листопаді 2001 року кореспондентський пункт бюлетеню «Права лю-

дини» при «ЕГО Зелений Світ» (м. Чортків) звернувся з письмовим інформа-
ційним запитом до прокуратури Тернопільської області та управління МВСУ 
з проханням щодо надання інформації про факти притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності та судимості за службові правопорушення співробіт-
ників органів внутрішніх справ Тернопільської області у 2000 – 2001 роках. 

Через місяць нами було отримано відповідь за підписом ст. помічника 
прокурора області К. Брочковського, яка свідчила, що «вказані дані в статис-
тичних звітах прокуратури не відображуються»... 

Ми вирішили потурбувати високий кабінет повторно, у січні 2002 року. 
Відповіді немає досі. В той же час ті, хто в силу обставин змушений часто кон-
тактувати з міліцією (лікарі швидкої допомоги, водії та ін.) постійно відміча-
ють факти грубості та жорстокого поводження зі сторони її співробітників... 

Так, тільки у червні 2002 року і тільки під час моїх чергувань до Чорт-
ківської лікарні поступило двоє потерпілих з важкими побоями, отриманими 
під час «розборок» з правоохоронцями. Свідчу лише про те, що бачив на вла-
сні очі – Буртник Микола Іванович і Скриник Ярослав Миколайович... 

(«Права людини», м. Харків, №22, 1-15 серпня 2002 р.) 

* * * 
Олександр Степаненко, м. Чортків: 
16 жовтня відбулося засідання постійної депутатської комісії обласної 

ради з питань законності та правової політики, що розглядала мій запит до 
начальника УМВСУ в Тернопільській області генерал-майора В.Максимова 
щодо випадків побиття людей співробітниками Чортківського райвідділу 
УМВСУ у 2002 році. Нагадаю, що йшлося про Буртника М.І., якого після по-
биття міліціонерами 7.06. 2002 р. було госпіталізовано у хірургічне відділен-
ня Чортківської ЦРЛ з важкою політравмою; Скриника Я.М. 44 р. – аналогіч-
ний випадок 18.06.2002р.; Макара М.І., який був жорстоко побитий міліціо-
нерами на очах у дружини і дітей 12.07.2002 р.; Подольчука О.О., стосовно 
якого, як свідчить у своєму листі до мене його батько, також застосовувалися 
протизаконні методи «фізичного впливу» при затриманні та провадженні 
слідства – зараз Подольчук О. знаходиться в ув’язненні... 

В.Максимовим, який, до речі, є головою названої комісії обласної ради, 
було зачитано текст «службового розслідування», виконаного силами УМВСУ 
та прокуратури. По усіх згаданих випадках розслідування дійшло висновку, 
що (цит.): «вивченням наявних матеріалів, пояснень працівників міліції та за-
яв вищевказаних громадян порушень чинного законодавства з боку співробі-
тників Чортківського РВ не встановлено». На комісії було зачитано висновки 
службового розслідування. Як на мене, ці матеріали свідомо спотворюють 
дійсність. Подекуди у них навіть проглядається намагання перекласти про-
вину за конфлікт на потерпілу сторону... 

(«Права людини», м. Харків, №31, 1-15 листопада 2002 р.) 
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* * * 
Олександр Степаненко, м. Чортків: 
До кореспондентського пункту «Права людини» у м. Чорткові звернувся 

сільський голова с. Нагірянки Чортківського р-ну Олег Степанович Барна з 
проханням оприлюднити факти протиправного насильства щодо нього з боку 
співробітників Чортківського РВ УМВСУ та УБОЗу Тернопільскої області. 

Конфлікт довкола Нагірянської сільської ради розростається вже на про-
тязі 2-х років. Вузли проблем, що сприяють йому, було зав’язано задовго до 
обрання О. Барни сільським головою. 

Частина мешканців села пояснює кампанію тиску на свого голову, саме 
тим, що останній не знає компромісів у відстоюванні інтересів села перед ра-
йонною адміністрацією... Непорозуміння у питанні міжбюджетних розрахун-
ків між сільською та районними фінансовими органами останнім часом ви-
кликали суцільну лавину перевірок контролюючих органів... 

І от, 9 грудня до Нагірянської сільської ради прибули чергові «гості» – 
на цей раз то були оперуповноважені РВ УМВСУ та УБОЗ у Тернопіьскій 
області М. Василюк та С. Борис – з наміром вилучити фінансову документацію. 

В якості підстави для вилучення документів фігурував лише лист нача-
льника райвідділу О. Олійника. У відповідь на відмову сільського голови мі-
ліціонери силоміць – викручуючи руки та наносячи удари – намагалися за-
штовхати його у службовий автомобіль та етапувати до райвідділу. Лише по-
ява мешканців навколишніх будинків завадила стражам порядку виконати 
свої «службові обов’язки». 

Наступного дня, коли О. Барна виїхав до Тернополя (аби звернутися по 
судово-медичну експертизу), приміщення сільської ради було самовільно від-
крито тими ж оперуповноваженими і фінансові документи вилучено. 

Звернення самого голови до обласної прокуратури зі скаргою на побиття 
не залишилося без реагування «стражів порядку» – 12 грудня О. Барну було у 
насильницький спосіб затримано у приміщенні райвідділу, побито і заареш-
товано на декілька годин. Про причини затримання не було повідомлено ні 
самого голову, ні сільську або ж районну раду, не пред’явлено жодних об-
грунтовуючих документів. До честі Чортківського районного суду, 18 грудня 
він постановив «провадження в справі про адміністративне правопорушення 
щодо Барни Олега Степановича за ст. 185 КУпАП закрити. Постанова не 
оскаржується». 

А дії «орлів» у погонах ? 

Харківська область 

До справи Романа Цупко, якого звинувачували у вбивстві 13-річної дівчинки. 
Валентина Цупко, мать Романа: 
«...Нам даже не сообщили, что уголовное дело закрыто. Оказывается, 

это случилось 26 декабря, а я узнала об этом только в середине января от ад-
воката. А постановления о прекращении дела мы до сих пор не получили на 
руки. Когда 30 января я пришла к следователю прокуратуры Подольского ра-
йона и попросила его выдать постановление, он отказал. Тогда я попросила хотя 
бы почитать бумаги. Суть такова. 18 ноября 2001 года Рома написал явку с по-
винной, в которой дал правдивые показания, дело передали в суд, подсуди-
мый отказался от своих показаний. Суд вернул дело на доследование. И в ко-



 202 

нечном итоге следователю пришлось закрыть дело, так как против Ромы нет 
доказательств. Получается, что моего сына не оправдали, а просто не смогли 
подтвердить его вину...». 

Координатор Украинско-Американского бюро защиты прав человека 
Татьяна Яблонская, являющаяся законным представителем Романа Цупко, 
сказала следующее: «Мы собираемся подать в прокуратуру г. Киева иск о во-
збуждении уголовного дела против правоохранителей по пяти статьям Уго-
ловного кодекса Украины. Мы считаем, что задержание и привлечение Рома-
на к уголовной ответственности было незаконным, а также, что его принуж-
дали к даче показаний и нарушали право на защиту». 

(«Сегодня», №42, 22 февраля 2003 г.) 

* * * 
Когда в деле о серийных убийствах в Краснокутском районе бывший 

обвиняемый, а позже свидетель, на вопрос судьи, почему он признался в пре-
ступлении, которого он не совершал, отвечает, что его уговорили в милиции 
за два часа, я сомневаюсь в том, что тот, кто сидит на скамье подсудимых, 
последний обвиняемый по этому делу – тот самый преступник, убивший не-
скольких женщин. 

(«Права людини», №17, 15-30 червня 2003 р.) 

* * * 
Лена Крикун, 21-летняя жительница микрорайона «Юбилейный», 

г. Купянск, Харьковская обл.: 
«18 сентября я с подругой и ее 4-летней дочерью находилась в кафе «ЧП 

Мирошниченко». За соседним столиком пил пиво молодой человек. Ему по-
чему-то не понравилось поведение ребенка, и без приглашения подсев к нам 
за столик, он начал хватать девочку за одежду и вычитывать нам за то, что не 
воспитываем ее правильно. Я попыталась защитить ребенка, нас поддержала 
работница кафе, пригрозившая вызвать милицию, если он не успокоится. Па-
рень начал кричать, что он – милиционер и сам всех засадит. Произошла ссо-
ра. Милиционер облил меня пивом, дважды ударил – в челюсть и в глаз. Я 
была настолько разозлена, что, несмотря на плохое самочувствие, вцепилась 
в него и смогла удержать до приезда наряда милиции. 

Когда мы приехали в горрайотдел, я написала заявление. В это время в 
дежурную часть позвонили неизвестные и предложили откупную за то, что-
бы я отказалась от дачи показаний. Я не согласилась, ведь поступок этого че-
ловека касался не только меня, но и маленького ребенка. Он должен ответить. 
Затем я потеряла сознание, и дежурный вызвал «скорую помощь», которая 
отвезла меня в больницу». 

Накануне выхода статьи стало известно, что правоохранитель уволен из 
рядов МВД. Надеемся, что руководители линейного отдела милиции и Купя-
нского горрайотдела воспримут этот вопиющий случай как информацию к 
размышлению и забудут об известном негласном законе «своих не судить», 
которым иногда прикрываются проступки и преступления украинских пра-
воохранителей. 

(«Франт», г. Купянск-Узловой», №41, 2 октября 2003 г.) 
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* * * 
Алексей Примаков, Эксперт Центра им. Г. Гонгадзе 
Харьковчанину Евгению Бочарову, чтобы он сознался в несовершенном 

преступлении, пришлось пережить целый спектр следственных эксперимен-
тов. Больше всего его поразил так называемый метод слоника. 

Рассказывает Евгений Бочаров – жертва милицейской пытки. 
«Посмотрите. Это всем известный противогаз. Сюда вкручивается проб-

ка, в ней маленькое отверстие. Надевают на голову, сначала закрывают отвер-
стие. Когда в легких заканчивается воздух, и человек начинает задыхаться, 
сразу же вставляют зажженную сигарету. И первый вдох – сразу идет дым. 
Буквально три – четыре сигареты – и человек подпишет все на свете». 

(Редакция Центра политического прогнозирования им. Г. Гонгадзе) 

* * * 
Виктор Дятлов, начальник ГУ МВД Харькова (из интервью): 
– Рассказывают, Виктор Иванович, что успешными контрдоводами мили-

ционеров зачастую становятся пара-тройка ударов по печени или затягивание 
на голове задержанного полиэтиленового кулька. Любой во всем сознается… 

– В последнее время у нас таких случаев нет, во всяком случае, жалоб на 
подобное обращение с подозреваемыми не поступает. Я категорически возра-
жаю против применения пыток и уверен, что чем так добывать доказательст-
ва преступления, лучше пусть оно останется нераскрытым…». 

(«Время», г. Харьков, №133, 2 декабря 2003 г.) 

Херсонська область 

Наші читачі, мабуть, пам’ятають історію про переслідування владними 
структурами колективу кінотеатру «Україна» (стаття «Беременную незаконно 
продержали в отделении милиции 5 часов, после чего она родила раньше срока» 
та інші). 

Місцевий суд у Суворівському районі вирішив: «Визнати незаконними дії 
працівників міліції Пономарьова Володимира Сергійовича, Кузнєцова Михайла 
Валерійовича, Текутьєва Віктора Вікторовича, Борисовського Вадима Олего-
вича...». 

Редакція газети «Вгору» 6 грудня 2002 р. направила інформаційний за-
пит до начальника УМВС в Херсонській області А.В. Науменка. В інформа-
ційному запиті було 5 питань: 

– Чи проводилося службове розслідування цього факту? 
– Які висновки зроблені комісією під час службового розслідування? 
– Чи були неправомірні дії службовців Пономарьова, Кузнєцова, Бори-

совського особистою ініціативою, чи вони виконували наказ керівництва? 
– Які результати службового розслідування? 
– Чи притягнуті до відповідальності працівники міліції, які незаконно 

затримали М. Табакаєву та І. Рябошапку? 
Відповідь отримали 2 січня 2003 року, майже через місяць Процитуємо 

лист повністю. «На ваш інформаційний запит повідомляю, що рішенням міс-
цевого суду Суворівського району дії працівників міліції при проведенні пе-
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ревірки діяльності ОП «Кінотеатр «Україна» визнані неправомірними. За вка-
заним фактом проведено службову перевірку. Винні притягнуті до дисциплі-
нарної відповідальності. Підписано начальником управління І.А.Калніболот-
ським. 

Отож доводиться із сумом констатувати, що наші правоохоронці продо-
вжують порушувати законодавство: відповідають на інформаційні запити не-
вчасно і не по суті. Через те ми і досі не можемо повідомити читачам, кого, 
на якій підставі і до саме якої дисциплінарної відповідальності притягнув 
І.А. Калніболотський за брутальне порушення прав людини. 

(«Вгору», м. Херсон, №2, 9 січня 2003 р.) 
Див. також – «Вгору», м. Херсон, №5, 30 січня 2003 р. 

* * * 
Два года подряд Херсонский облсовет и облгосадминистрация пытаются 

отнять последний преуспевающий кинотеатр в Херсоне – «Украину» – у аре-
ндующего его коллектива и передать Херсонскому областному «Киновидео-
прокату» – нищему предприятию, развалившему систему видеопроката во 
всей области и выживающему за счет дотаций из бюджета. 

В ход идут меры праведные и неправедные – с привлечением некомпе-
тентных проверяющих, с судебными исками, с психологическим давлением 
правоохранителей. 

Читатель наверняка помнит, как работники областного отдела по борьбе 
с экономическими преступлениями УМВД пытались незаконно заполучить 
бухгалтерские документы «Украины», а когда «с наскоку» это не получилось, 
закрыли в Суворовском отделении милиции двух беззащитных женщин – ди-
ректора кинотеатра Марину Табакаеву и бухгалтера Ирину Рябошапку. Их 
несколько часов держали без еды и воды, не давая позвонить домой и сооб-
щить, что с ними случилось, невзирая на то, что Ирина была беременна, те-
ряла сознание, просила пить. Из-за пережитого в кабинете следователя она 
родила раньше срока и едва не потеряла ребенка. Суд признал действия опе-
ративного уполномоченного государственной службы по борьбе с экономи-
ческими преступлениями при УМВДУ в Херсонской области В.С. Пономаре-
ва и еще трех сотрудников милиции неправомерными. Но никто из них не 
был наказан, и гонения на коллектив не прекратились. 

(«В гору», м. Херсон, №34, 21 серпня 2003 р.) 

Хмельницька область 

Эта история потрясла Хмельницкий. В октябре 2001 года исчез молодой 
хмельнитчанин Сергей М. Спустя какое-то время правоохранители начали 
расследование и уже ко Дню милиции готовы были раскрыть дело. 

Из заявления Ростислава Колесника на имя старшего следователя про-
куратуры г. Хмельницкого Ю. Кирика и прокурора Хмельницкого В. Шевчука: 

«...13 декабря 2001 г. меня и моего брата – М.В. Колесника вызвали в 
Юго-западное отделение милиции г. Хмельницкого для дачи пояснений по 
факту исчезновения Сергея М. из бара «Диана», где мы с братом работали. 
Невзирая на то, что я и мой брат дали пояснения о непричастности к исчез-
новению указанного лица, нас обоих изолировали в разные кабинеты, где с 
применением физической силы работники милиции утверждали, что это – 



 205 

работа наших рук, при этом применяли электрический ток с помощью теле-
фонного аппарата. Меня заставили подписать отказ от участия в деле защи-
тника, а также придуманные ими обстоятельства убийства Сергея. Только 
после окончания таких допросов мне предоставили возможность встретиться 
с защитником». 

Братья Колесники – студенты факультета бизнеса и права Хмельницкого 
университета. Старший – Мирослав – в то время учился на пятом курсе, млад-
ший – Ростислав – на втором. Оба подрабатывали в кафе «Диана» ди-джеями. 

13-го братьев задержали. И лишь через два дня к ним пришел адвокат. 
Но его сразу не пустили к парням. Под дверью следователя отец, Владимир 
Григорьевич, с адвокатом провели часа четыре. Обвинение на то время пред-
ъявлено не было. Родители двое суток не знали, где находятся их дети. Когда 
отец увидел Ростислава, лицо того было опухшим и красным. Парень сказал 
адвокату, что написал явку с повинной, «потому что там, у следователя, си-
дят конвоиры, которые меня пытали». В присутствии адвоката парень отка-
зался от своего признания. Защитник написал ходатайство прокурору, чтобы 
разрешили провести экспертизу побоев и расследование этих обстоятельств. 
Судебно-медицинскую экспертизу все-таки провели. Есть акт о получении 
легких телесных повреждений, возможно, в те дни, когда Ростислав давал 
показания в милиции. После этого суд дал «добро» на задержание Ростислава 
еще на 10 суток. Затем его выпустили. 

В прошлом году в местных газетах появилась информация о том, что 
нашли тело Сергея М. без следов насилия. Спустя почти год после первого 
задержания Ростислава забрали опять. Состоялся суд, который дал санкцию 
на его арест. Старший брат, Мирослав, остается под подозрением, хотя у него 
есть алиби. Ростиславу предъявляют обвинение в умышленном убийстве... 

(«Голос Украины», №27, 12 февраля 2003гр.) 

* * * 
Тетяна Колесниченко, редактор. Фемiдi розв’язали очі. 
Брати Колесники, яких пiдозрюють у навмисному вбивствi Сергiя Мот-

рина, подали до суду скаргу на постанову слiдчого прокуратури про пору-
шення проти них кримiнальної справи. 

Вперше у Хмельницькому, i вдруге в Українi, судом була розглянута скар-
га, в якiй обвинуваченi та їхнi захисники просили скасувати постанову про-
курора про порушення кримiнальної справи, яка, на їхню думку, була вине-
сена з недодержанням вимог чинного законодавства. 

З чого усе починалося... 
Ця справа має дуже довгу передiсторiю. 27 жовтня 2001 року в Хмель-

ницькому зник 18-рiчний Сергiй Мотрин. Пiшов на день народження до дру-
га, i додому бiльше не повернувся. Останнiй раз хлопця бачили у кафе-барi 
«Дiана», що у Гречанах. 

13 грудня 2001 року братiв Колесникiв – Ростислава та Мирослава – за-
просили у Пiвденно-Захiдний вiддiл мiлiцiї для того, аби вони дали пояснен-
ня з приводу зникнення Сергiя Мотрина. Обидва брати працювали дi-джеями 
у барi, де востаннє бачили зниклого. Уже наступного дня, тобто 14 грудня, у 
правоохоронцiв на руках з’явилися пiдписанi братами явки з повинною, в яких 
вони зiзналися у вбивствi Сергiя Мотрина. I папiр, у якому обоє вiдмовилися 
вiд послуг адвоката... До речi, одному з Колесникiв тодi не було ще й 18 рокiв. 
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Брати стверджують, що цi «зiзнання» у них «вибили». Судово-медична 
експертиза Мирослава та Ростислава Колесникiв пiдтвердила наявнiсть слідiв 
побиття, яке прокуратура мiста заперечує. 

З пояснень керiвника слiдчого вiддiлу прокуратури мiста Хмельницько-
го Вадима Галiмулiна: 

«Нами проводилася перевiрка. Наскiльки я пригадую, в заявi було вка-
зано прiзвища осiб, якi застосовували недозволенi методи дiзнання. Цi особи 
були опитанi працiвниками прокуратури. По цьому факту є з’ясованi обста-
вини, якi категорично заперечили будь-яку причетнiсть спiвробiтникiв мiлiцiї 
до недозволених методiв ведення слiдства». 

Через кiлька днiв, 24 грудня 2001 року, братiв Колесникiв вiдпустили за 
недостатнiстю доказiв. Труп Сергiя Мотрина на тому мiсцi, яке було вказано 
у явках братiв, так i не знайшли. Його знайшли пiзнiше. Навеснi 2002 року. 
Але за 1,5 кiлометрiв вiд ранiше вказаного мiсця. Судмедекспертиза, як стве-
рджує адвокат обвинувачених Борис Шарко, не виявила на тiлi Сергiя Мот-
рина жодних слiдiв насильства. Причиною ж смертi «стала механiчна асфiксiя 
вiд закриття дихальних шляхiв від втоплення». 

Не є таємницею досудового слiдства, що 30 вересня 2002 року кримiнальна 
справа стосовно братiв Колесникiв прокуратурою мiста була закрита за від-
сутнiстю в дiях Мирослава та Ростислава Колесникiв складу злочину. Але 
через два мiсяцi справу знову вiдкрили. 20 листопада молодшого з братiв – Рос-
тислава Колесника – було затримано i взято пiд варту. Причина нового ареш-
ту є таємницею слiдства. Хлопець i досi знаходиться у слiдчому iзоляторi, де 
чекає на рiшення суду. 

Брати Колесники добиваються правосуддя. 
Коли вдруге Ростислав Колесник був затриманий та взятий пiд варту, до 

справи долучилася його мати – Нiла Григорiвна. Тепер вона виступає у справi 
його офiцiйним громадським захисником. Саме вона, дiзнавшись про прийн-
яття 30 сiчня 2003 року рішення Конституцiйного суду України, 13 лютого 2003 
року подала скаргу до Хмельницького мiського суду на постанову старшого 
слiдчого прокуратури Юрiя Кiрика про порушення 14 грудня 2001 року кримi-
нальної справи, прийняття її до свого провадження проти її синiв – Ростисла-
ва та Мирослава. 

Нiла Колесник: 
«Явки, якi були написанi моїми синами, не можуть використовуватися у 

кримiнальному процесi, оскiльки мiлiцiя їх просто «вибила». Окрiм того, 
кримiнальна справа може бути порушена лише тодi, коли є достатнi докази, 
якi вказують на здiйснення злочину. Їх же на момент порушення справи у 
слiдчого не було. Адже тiло Сергiя Мотрина знайшли набагато пiзнiше. Отож, 
виникає питання – як мiг слiдчий стверджувати те, що вбивство вiдбулося? 
Факт вiдсутностi особи ще не є доказом того, що вона вбита. 

Розгляд скарги Хмельницьким судом вiдбувся 12 березня. Але без само-
го обвинуваченого Ростислава Колесника та його адвоката. Заслухавши лише 
пояснення Нiли Колесник та вивчивши поданi прокуратурою матерiали, суд-
дя Борис Продан винiс постанову про те, «що скаргу слiд залишити без задо-
волення, оскiльки встановлено, що проти Мирослава Колесника кримiнальну 
справу закрито, про що свiдчить копiя постанови вiд 27.12.2002 року (до речi, 
сам Мирослав про це дiзнався лише у судi), а приводом i пiдставою до пору-
шення кримiнальної справи є явка з повинною, яку брати написали органам 
дiзнання». Як була отримана ця явка – законним чи незаконним шляхом – суд 
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не з’ясовував, посилаючись на те, що «дослiджувати докази, давати їм оцiнку 
чи в iнший спосiб перевiряти питання щодо доведення вини братiв Колес-
никiв суд має при розглядi кримiнальної справи по сутi». Старший слiдчий 
прокуратури Хмельницького Юрiй Кiрик, на постанову про порушення 
кримiнальної справи якого й подавали скаргу до суду, прокоментувати ситу-
ацiю, що склалася навколо цього, вiдмовився, посилаючись на те, що поки iде 
слiдство вiн нічого говорити не може. А на усi питання, що можуть цiкавити, 
вiдповiсть суд. 

Коментар до теми 
Нове в українському судочинствi. 
Вiдтепер кожен, проти кого заведено кримiнальну справу, зможе оскар-

жити постанову слiдчого про її порушення у судi 
Суддя Хмельницького апеляцiйного суду Сергiй Онищук: 
«У нашому Кримiнально-процесуальному кодексi були недоречностi. 

Деякi статтi не вiдповiдали Конституцiї України, якою ми мусимо керуватися 
першочергово. Тому й Верховний суд звернувся за поясненнями до Консти-
туцiйного щодо визнання неконституцiйними деяких положень Кримiнально-
процесуального кодексу України, особливо тих, якi унеможливлюють розгляд 
судом на стадiї досудового слiдства скарг на постанови слiдчого, прокурора 
щодо приводiв, пiдстав i порядку порушення кримiнальної справи проти пев-
ної особи. Адже саме суд повинен поважати та захищати права людини, якi, 
як ми бачимо, на жаль, часто-густо органи слiдства порушують. 

Вiдтепер суди зобов’язанi приймати до свого провадження скарги на по-
станови про порушення кримiнальної справи, що надходять від пiдозрюва-
них, обвинувачених, їх захисникiв та законних представникiв, i розглядати їх. 
Останнi ж мають у свою чергу надати суду якомога бiльше доказiв того, що з 
ними повелися незаконно. 

Скарга розглядається суддею одноособово не пiзнiше 10 днiв з дня її 
надходження до суду. Перед розглядом справи суддя вивчає наданi прокуро-
ром матерiали, на пiдставi яких було прийнято рiшення про порушення кримi-
нальної справи. В судовому засiданнi вiн заслуховує пояснення пiдозрюваного, 
обвинуваченого, захисника, законного представника, з’ясовує думку прокурора 
з приводу поданої скарги. За результатами розгляду скарги суддя приймає одне 
з рiшень – залишає скаргу без задоволення або скасовує постанову про пору-
шення кримiнальної справи i повертає матерiали для проведення додаткової 
перевiрки». 

(«Є!», м. Хмельницький, 21 березня 2003 р.) 

* * * 
Четвертого мая 2001 года ремонтники собирались спуститься в колодец 

водопроводной сети между домами №32 и №34 по ул. Гагарина в Хмельниц-
ком, чтобы найти повреждения. Подняли люк и окаменели, увидев в колодце 
останки двух людей. За работу взялись правоохранители. Установить лично-
сти погибших было несложно: почти месяц назад, 9 апреля, исчезли 19-летняя 
Оксана Гуревская, ученица ПТУ №10, и 21-летний Николай Муц, сотрудник 
фирмы «Литмаш». 

Убийцу нашли, и недавно Хмельницкий местный суд определил ему ме-
ру наказания – 12 лет лишения свободы. Апелляционный суд оставил приго-
вор в силе. Кажется, справедливость восторжествовала. Но мать Оксаны, Эмма 
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Николаевна, уверена: осужденный человек – не убийца, настоящие убийцы 
гуляют на свободе! И она не успокоится до тех пор, пока на скамью подсу-
димых не сядут настоящие душегубы. 

Ознакомившись с материалами, предоставленными нам Э. Гуревской, 
мы тоже усомнились: того ли человека засадили за решетку? Но обо всем по 
порядку. 

16 мая Хмельницкая городская милиция задержала подозреваемого Сер-
гея Тупова. Сначала он давал показания в качестве свидетеля, но после бесед 
с правоохранителями (находясь под стражей) 21 мая написал явку с повинной: 

Представитель Э. Гуревской адвокат Вячеслав Белинский в своей судеб-
ной речи, по нашему мнению, полностью опроверг материалы досудебного 
следствия. 

«Со мной неоднократно беседовали сотрудники милиции об обстоятель-
ствах убийства Муца и Гуревской, – говорил на допросе С.Тупов. – Постоян-
но говорили, что я или сам это сделал, или должен знать, кто их убил. В связи 
с этим психологическим давлением, подумав сегодня ночь, я решил сам на-
писать явку с повинной и сознаться, якобы я убил Муца и Гуревскую... Я не 
закончил ее потому, что не знал деталей убийства и не знал, как его объяс-
нить». «Осознавали ли вы последствия явки с повинной, сознаваясь в убийс-
тве двух человек?» – «Да, я обдумывал, что меня могут осудить за убийство, 
и принять такое решение было нелегко. Но я надеялся, что до суда найдут 
настоящего убийцу и меня не осудят». 

– Надежда С. Тупова на то, что «до суда найдут настоящего убийцу», не 
оправдалась, – отмечает адвокат. – От него добились «признания», и отпала 
необходимость в поисках настоящего убийцы, ведь последнее требовало про-
фессионализма и настойчивого труда. Таким образом, резонансные убийства 
«были раскрыты». Оставалось собрать «доказательства», которые подтверж-
дали бы показания Тупова. 

Был ли вообще Сергей в Хмельницком в ночь с 9 на 10 апреля? 20 мая, в 
качестве свидетеля, он рассказал, что 5 апреля поехал домой в Дунаевцы, где 
от матери узнал, что его на 10 апреля вызывают в райвоенкомат. 8 апреля с 
родителями и братом на собственных «Жигулях» ездили в Хмельницкий на 
вещевой рынок, где приобрели одежду. 9 апреля к нему пришел товарищ – 
Артем Ивлев, и они договорились взять напрокат приставку и слушать ночью 
с 9 на 10 апреля музыку. Около 17 часов домой приехал отец с товарищем и 
попросил Сергея отвезти их в бар «Андре», потом в бар «Оскар» и, наконец, 
в бар «Смак». Домой вернулись около часу – в начале второго. Отдав матери 
ключи от машины, надел куртку и пошел к Артему, у которого находился до 
7.45. По пути к военкомату Ивлев сдал приставку, и они пошли на медкомис-
сию. Людей было еще мало, поэтому ребята пошли домой к Тупову, позавт-
ракали и в 10.30 вернулись в военкомат. 

А что свидетельствует Ивлев? Что Тупов пришел к нему только утром. 
Представитель потерпевшей относится к этому критически. Основания для 
недоверия – расписка на имя начальника Центрального отделения милиции: 
«Я, Ивлев А.В., в присутствии дежурных медсестер показания сотрудникам 
милиции давал добровольно, без какого-либо влияния с их стороны». Уголо-
вно-процессуальным законодательством не предусмотрено присутствие по-
сторонних лиц во время допроса совершеннолетнего, дееспособного, физиче-
ски здорового свидетеля, как не предусмотрено наличие приведенной выше 
расписки. Само по себе это незаконно, поэтому есть основания считать, что 
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во время допроса Ивлева по отношению к нему применяли незаконные дейс-
твия. 

Потом, во время судебного заседания 27 августа 2002 года, Ивлев за-
явил, что около трех часов выходил пить чай, на что ушло минут пять, и по-
сле этого к нему пришел Тупов. 

Следствием не установлено место убийства. 
Не подтверждены признательные показания С. Тупова о пододеяльни-

ках, которые он якобы снял с веревки и, завернув в них убитых, перенес к 
колодцу. 

Многие свидетели подтвердили прохождение С. Туповым медицинской 
комиссии в райвоенкомате, но ни один из них не заметил переутомления у 
Сергея и каких-либо телесных повреждений, не почувствовал от него запаха 
перегара или горелого. Отметим, что эти свидетели – врачи, тщательно об-
следовавшие Тупова. 

О многом говорит протокол очной ставки С. Тупова с отцом. В протоко-
ле читаем абзац, который, видимо, и является ключиком ко всему делу: 

«Тупов С.С.: Все, что показал отец, – правда, а я дал неправдивые пока-
зания. Эти показания я дал под влиянием сотрудников милиции, которые 
применяли ко мне неразрешенные меры воздействия. В частности, приме-
няли электрический ток. Никакого убийства я не совершал, в Хмельницкий 
9.04.01 г. не ездил, был у Ивлева Артема всю ночь с 9.04 на 10.04. Ко мне при-
меняли неразрешенные методы физического влияния, то есть бил Л., другие 
сотрудники милиции, я могу опознать. Я не заявлял сотрудникам прокурату-
ры о применении ко мне неразрешенных мер воздействия, поскольку боялся 
их повторения». 

Также С. Тупов заявил, что сотрудники милиции намекали ему об об-
стоятельствах убийства. Так, один намекал на количество ударов, нанесен-
ных ножом Муцу, другой – о пододеяльниках. По предложению сотрудников 
милиции, искал на воспроизведении люк и нашел по цветам и конфетам воз-
ле него. 

«Во время просмотра видеозаписи обстановки и обстоятельств события 
в судебном заседании, – говорит сторона потерпевшей, – мы имели возмож-
ность убедиться, что С. Тупов воссоздавал обстановку и обстоятельства со-
вершения инкриминируемых ему убийств с видом человека, который там 
никогда не был и никого не убивал. Наши сомнения в этой части подтверж-
дены и в обвинительном заключении, где записано следующее: «Во время 
проведения воспроизведения обстановки и обстоятельств убийства от 
22.05.2001 г. Тупов С.С. не смог найти место, куда спрятал трупы потерпе-
вших». 

В дальнейшем С. Тупов давал аналогичные свидетельства и категориче-
ски отказался от предыдущих – признательных. Не верить С. Тупову, к которо-
му во время следствия применялись незаконные методы, нет оснований по 
трем причинам. Во-первых, не допускали защитника на свидания с С. Туповым, 
чем нарушались его права на защиту. Во-вторых, на это же указывал и его 
отец, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля: «Сына заде-
ржали 15.04.01 года. Мне сказали, что я имею право нанять адвоката через 10 
суток». В-третьих, по статье 112 УПК Украины, проверку в подобных делах 
должен проводить следователь прокуратуры, однако прокурор проверку не-
законных действий милиции поручил... милиции. Также руководству мили-
ции была поручена проверка заявления Тупова. Ответ начальника областного 
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управления угрозыска был предсказуем: «В ходе проведения проверки по 
факту признательных показаний Тупова С.С., который совершил убийство 
граждан Гуревской и Муца (еще суда не было, а приговор уже вынесен! – Авт.), 
установлено, что физическое и психическое давление со стороны... сотруд-
ников милиции не применялось. Тупов дал показания добровольно... о чем 
свидетельствуют протоколы его допроса и явка с повинной, написанная им 
собственноручно». 

В деле нет никаких материалов «проверки», а самого Тупова по этому 
поводу не допрашивали. Это не отвечает требованиям статей 73 и 74 УПК, в 
соответствии с которыми показания подозреваемого (обвиняемого) подлежат 
проверке. Признание им своей вины может быть положено в основу обвине-
ния только при подтверждении этого признания совокупностью доказательств, 
имеющихся в деле. Нет таких доказательств! 

Самое страшное – это безысходность. Представьте: над тобой издеваю-
тся. И никто не придет и не защитит (поскольку родители, сказали, от тебя 
отказались), да защитника и не пустят (как было с адвокатом подозреваемо-
го Н. Стёпиной). У Тупова был выбор: или не признать неправду, которую от 
него требовали выдать за правду, и при этом подвергаться физическому и 
психологическому давлению, или признать неправду как правду. Древнегре-
ческий поэт Публий Сир еще в I веке до н. э. сказал: «Боль заставляет лгать 
даже невиновных». Считаю, С. Тупов солгал. 

Это, по мнению стороны потерпевшей, произошло потому, что следст-
вие, поставив ошибочные задачи, чтобы быстро раскрыть резонансные убий-
ства, пошло ложным путем. Были получены такие «доказательства», кото-
рые, как видим, не доказывают вину С. Тупова в совершении убийств и кра-
же пододеяльников. 

Потерпевшая Эмма Гуревская не знакома с основами уголовного права. 
Но, ознакомившись с материалами уголовного дела, а также принимая учас-
тие в судебных заседаниях, она пришла к выводу, что вина Сергея Тупова в 
совершении инкриминируемых ему преступлений не доказана. Хотя горе ма-
тери по потерянной дочери невыразимо, она не желает еще одной невинной 
жертвы в этой бесчеловечной истории, поэтому заявляет: «Тупов не причас-
тен к убийствам! Правоохранители должны найти настоящих лиходеев». 

(«Зеркало недели», №31, 16-22 августа 2003 г.) 

Черкаська область 

Эта шокирующая беспределом, почти типичная для нашей действитель-
ности история произошла недавно в Чернобае. 

18 августа в 6.30 кто-то деликатно постучал в двери дома, где живет со-
трудник районной газеты «Світлий шлях» Николай Хоруженко (сын главного 
редактора этой газеты). На вопрос: «Кто там?» послышался приглушенный 
ответ: «Коля, открой, это я». Не успел Николай повернуть ключ, как двери 
резко открыли и на пороге появился незнакомец, который сразу же ворвался 
в комнату, где еще спали жена Николая Оксана и его двухлетняя дочка Катя. 
При этом незнакомец в штатском поспешно выкрикнул: «Я из милиции!». 
Николай Хоруженко попытался защитить семью от неслыханного произвола 
и выставить незнакомца за двери, но тот схватил его и закричал: «Юра, беги 
сюда!» Человек, прибежавший на помощь ворвавшемуся в дом незнакомцу, 
был в милицейской форме. Вдвоем они повалили Николая уже во дворе дома 
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на землю. Услышав шум, жена Николая выбежала во двор, но уже через не-
сколько секунд сопротивления была отброшена к стене, ударившись головой 
об двери. Во второй раз ее ударили о стену. 

Николая в наручниках потащили к автомобилю ВАЗ-2109, на котором 
была эмблема Госавтоинспекции. Автомобиль резко рванул в сторону Золо-
тоноши. 

Уже за Чернобаем неизвестный в штатском помахал перед лицом задер-
жанного каким-то удостоверением, а на просьбу Николая назвать фамилию 
ухмыльнулся: «Еще будет время познакомиться поближе». И положил на ко-
лени невольника постановление о приводе, подписанное следователем Тени-
цким. 

Напавшие на Николая действительно везли его в милицию. Через час 
после происшедшего, когда в Золотоношу приехал адвокат, Николая освобо-
дили из камеры – униженного, босого, в одних шортах, со следами на запя-
стьях от наручников. 

Задержали (если так можно сказать) Николая по делу о ДТП, которое 
золотоношские пинкертоны расследуют уже 8 месяцев. 17 декабря минувше-
го года на мосту через Днепр столкнулись 2 автомобиля, за рулем одного из 
них был Николай. Вот, оказывается, какими методами ведут расследование 
ДТП золотоношские правоохранители! А что тогда говорить о методах след-
ствия по делам о кражах или убийстве? 

Начальник Золотоношского райотдела милиции М. Бровченко, к кото-
рому обратился отец Николая – с просьбой внести ясность в действия его по-
дчиненного (человек в штатском, ворвавшийся в дом Николая – майор Олек-
сенко), объяснил, что тот исполнял оперативно-следственные действия… Та-
ким способом, без повестки, с нарушением прав человека, без элементарного 
следования букве Закона! 

И что было бы с другим человеком подобным образом «задержанным», 
который не смог бы воспользоваться услугами адвоката? 

После беспредела, учиненного в доме Николая, его жена Оксана с сот-
рясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и другими телесными 
повреждениями попала в неврологическое отделение райбольницы. Она об-
ратилась с заявлением к начальнику милиции Чернобаевского района, Нико-
лай – к прокурору. Возбудит ли чернобаевская милиция дело против своих 
коллег? Когда и кто наконец-то сможет прекратить уже входящий в норму 
милицейский произвол? 

Надеемся, что новый начальник УМВД в Черкасской области, полков-
ник Лазарев, не оставит происшедшее без соответствующего расследования. 
Редакция просит рассматривать данную публикацию как официальное соо-
бщение о попрании золотоношскими милиционерами прав и свободы чело-
века, превышении ими служебных полномочий. (19.08.2003) 

(«Антенна», м. Черкаси) 
Див. також – http://news.lugansk.info/2003, 22.08.2003 

* * * 
Черкасский еженедельник «Антенна» одержал очередную победу в су-

дебной тяжбе с местным УБОПом, передает корреспондент ForUm’а. Апел-
ляционный суд Черкасской области оставил без удовлетворения жалобу на-
чальника УБОП, первого заместителя начальника УМВД Украины в Черкас-

http://news.lugansk.info/2003
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ской области Александра Микиши, поданное им на решение Сосновского рай-
суда, который ранее отказал ему в иске к «Антенне». 

Тяжба возникла в разгар обсуждения прессой «дела Кочегарова» – гене-
рал-лейтенант милиции, который совершил попытку самоубийства в своем 
рабочем кабинете. В одной из предсмертных записок, оставленных Кочега-
ровым он обвинил в своем решении журналистку Валентину Васильченко. В 
другой записке речь шла об офицере УБОП. Все это вызвало тогда к жизни 
самые различные версии (в том числе и версию покушения на начальника 
УМВД), которые обсуждали не только черкасские, но и общенациональ-
ные СМИ. 

Глава черкасских убоповцев тогда же усмотрел в публикациях «Антен-
ны», помимо прочего, обвинение в свой адрес в «...организации убийства Ко-
чегарова О.Д., которое закончилось неудачей». Моральный ущерб был оце-
нен в 80 тысяч грн. Однако Сосновский райсуд иск отклонил. 

Теперь, очевидно, дело «УБОП против «Антенны» перекочует в Верхо-
вный суд. Как сообщила корреспонденту ForUm’a заместитель главного ре-
дактора «Антенны» Татьяна Дончева, об этом ей заявила адвокат Микиши. 

Между тем, на прошлой неделе «Антенна» опубликовала материал, в 
котором цитирует жалобу черкасщанина Н., задержанного сотрудниками 
УБОП. В этом документе Н. утверждает, что его в течение 11 часов заставля-
ли «оговорить себя», при этом один из сотрудников бил его «кулаками по го-
лове и спине». В понедельник в редакцию пришло письмо, подписанное 
странно: «Руководство Управления по борьбе с организованной преступнос-
тью УМВД Украины в Черкасской области». В письме содержится благодар-
ность редакции «за критические статьи относительно деятельности как УБОП 
УМВД Украины в Черкасской области, так и милиции Черкасщины в целом». 
Однако, говорится далее в письме, деятельность УБОП освещается газетой 
несколько однобоко. Так, в материале о злоключениях Н. отражены лишь до-
воды этого гражданина, «которые ничем не подтверждены». В то же время 
«не указаны основные факты, которые стали основанием для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий – заявления граждан, которые обрати-
лись за помощью в Управление БОП о вымогательстве взяток» упомянутым 
уже гражданином Н. По мнению автора (или авторов?) письма, тем самым 
«данная публикация игнорирует Указ Президента Украины от 13 августа 
2002 года № 700/2002 «О дополнительных мероприятиях по обеспечению ре-
ализации гражданами конституционного права на обращения». 

Татьяна Дончева предположила, что указанная публикация также может 
стать предметом очередного иска. «Это нас не удивит, – сказала она. – Удивляет 
другое: почему из уважаемого ведомства нам прислали, по сути, анонимку?». 

(ForUm 12.08.2003) 

* * * 
Що найнеприємніше для слідчого? Нерозкриті злочини, так звані «вися-

ки». Чого тільки не зробиш заради «справної цифри» з розкривання. 
Тому жашківські холмси, мабуть, невимовно зраділи можливості «наві-

сити» вбивство і викрадення автомобіля на сільського хлопця Віталія Мель-
ника. 

Його затримали за підозрою у зґвалтуванні восьмирічної Каті Таракано-
вої. Він одразу написав явку з визнання провини, «щиро і добровільно» роз-
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розповівши, як, будучи п’яним, знущався над дитиною, переплутавши її... з 
матір’ю Одаркою (імена потерпілих змінено. – Авт.). 

Маячня? У прокуратурі так не вважали. Ось, мовляв, визнання ґвалті-
вника, а ось і свідки – шестирічний брат Катюші, який бачив дядька в тем-
ній кімнаті. Зі свічкою, схоже, стояли і півдюжини міліціонерів, яким у різ-
ний час Мельник так само «щиро і добровільно» розповів про свої пригоди 
того пізнього вечора в серпні 1997-го. 

Вони переважно і свідчили в суді. Цього мало? Тоді ознайомтеся з пока-
заннями вітчима, Молдованином кличуть. Він прийшов із Одаркою з гостей, 
а на печі дитя плаче. У крові вся і постіль у слідах злочину... 

Та такому нелюду не гріх приписати й убивство К. Нехай відповідає. 
Приписати-приписали, але довести не змогли. Брат Мельника Юрій пе-

решкодив. Це він оббігав десятки свідків і, зібравши письмові свідчення, пе-
реконав «слідаків» у невинності Віталія. Під час скоєння вбивства той, з’ясу-
валося, сумлінно працював... на Рівненщині. Це алібі, певно, помітно засмутило 
слідство – треба ж так «промахнутися». І головне, хто носа втер? Не адвокат, 
не професійний юрист. Звичайний громадянин, який просто добре вивчив 
Конституцію, КК і КПК. 

Розчаровані співробітники слідчих органів змушені були повернути 
«висяк» на місце. Як повідомила Юрію Мельнику прокуратура Черкаської 
області, кримінальну справу за фактом убивства К. «виділено в окреме ви-
робництво... 

Особистість злочинця ще не встановлено». 
Уявити страшно, що чекало Віталія, коли б не його брат-боєць. Тоді пе-

ред Фемідою відповідав би за два найтяжчі злочини. 
За твердженням засудженого до дев’яти років позбавлення волі Віталія 

Мельника, справу про зґвалтування сфальсифіковано. Проте вирок набрав 
чинності, хлопець відбуває покарання. Але винним себе не визнає. 

«Того вечора, 7 серпня, я збирався до клубу, – пише до редакції з колонії 
28-літній засуджений. – Зайшов до Одарки Тараканової, удома вона була з 
дітьми. Покурили й вирушили до її сусідів на телевізор. Фільм мене не заці-
кавив і я пішов додому. Дорогою заходив до товариша, якого вдома не ви-
явилося, бачився з його братом». 

Слідству було не важко, знаючи час скоєння злочину, піти, що назива-
ється, по слідах підозрюваного і з’ясувати, де, в кого і скільки перебував Ві-
талій. 

«Дівчинка казала, що боляче їй зробив чорний невисокий дядько», – 
пише ув’язнений, себе до таких не зараховуючи. 

Отже, свідчення Мельника, котрі він дав у явці з визнання провини, ста-
ли для суду, як і для слідства, базисними. А ще – дані, отримані від свідків. 

Зацікавлених, треба сказати, свідків. Із восьми допитаних – семеро пра-
цівників міліції, прокуратури і той-таки Молдованин. 

Суд встановив, що судово-медичну експертизу проводили 13 серпня і не 
виявили яких-небудь тілесних ушкоджень на тілі Мельника. Чому, питається, 
аж 13-го, через шість днів після того, що сталося? Чому судово-цитологічну 
експертизу білизни хлопця робили лише 25 грудня 1997-го? 

Експерти відзначили, що отримано були «нечіткі результати». Вихо-
дить, сумніви на користь обвинувачуваного? Ні, сказано у вироку, такі дані 
«знову ж таки не спростовують показання потерпілої та інші докази...» 
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А чи був суд? Питання з питань. Він насамперед мав зацікавити вищу 
судову інстанцію в Києві. Там можуть відповісти, чи можна вважати колегі-
єю у кримінальних справах суд в особі одного головуючого В. Євтушенка? А 
де народні засідателі в такій серйозній справі? Їхні прізвища не згадуються у 
вироку, а тому не ввійшли в історію юриспруденції. А от сам Черкаський об-
ласний суд створив прецедент, думаю. І не тільки вищезгаданими ноу-хау. 

«Я, як мати потерпілої Каті Тараканової, прошу вас негайно припинити 
судовий процес проти Мельника Віталія. Він непричетний і невинний... у 
згвалтуванні моєї доньки. Мельник навпаки врятував життя дочки, виклика-
вши «швидку допомогу» і міліцію». 

Таку заяву написала Одарка прокурору Жашківського району за два мі-
сяці до винесення вироку. Хочете знати, хто ґвалтівник? Запитайте в Одарки, 
вона про нього казала односільчанам уже на другий день після НП. 

У суді про це скромно промовчали. І прокурор, і суддя. Тому що найне-
приємніше для слідчого – «висяк». 

(«Голос України», №242, 19 грудня 2003 р.) 

Чернівецька область 

З доповіді Уповноваженого ВР з прав людини: 
«Так, наприклад, у даний час Садгірським місцевим судом міста Черні-

вці розглядається кримінальна справа стосовно трьох оперуповноважених 
карного розшуку міськвідділу міліції, які 14 травня минулого року безпідста-
вно затримали 22-річного Олександра Кирилюка, вимагаючи у нього зізнання 
у викраденні нібито комп’ютера. Через 7 годин прямо з міліції його було доста-
влено у міську лікарню з травмами голови, кінцівок та розривом прямої киш-
ки. Тепер цей юнак став інвалідом на все життя...». 

(«Інформаційний бюлетень», №17, 30 квітня 2003 р., 
«Хрещатик», №63, 7 травня 2003 р.) 

* * * 
Вже півроку триває в Садгірському районному суді Чернівецької обл. 

таємничий судовий процес. Таємничий – бо закритий. Нема туди входу ані 
журналістам, ані публіці. Щодва тижні приїжджають на нього дорогі адвока-
ти на іномарках, а у тюремній машині привозять трьох підсудних – молодих, 
ситих, зовні цілком нормальних людей. Вони – колишні співробітники Чер-
нівецького міського управління внутрішніх справ. На суді інтереси свого 25-
річного сина, Олександра Кирилюка, життя, психіку й здоров’я якого скалі-
чили виродки в погонах, представляє мати – Ольга Попова. За офіційною ве-
рсією, суд відбувається в Садгорі через те, що це така собі нейтральна тери-
торія. Периферійна, далека й глуха, додам від себе. Про трагедію цього хлоп-
ця з парламентської трибуни нещодавно сповістила Ніна Карпачова. «Убили, 
угробили мені дитину», – повторює Ольга Григорівна, тремтячими пальцями 
перебираючи документи судового процесу... 

Лихо поламало їхні долі більше року тому. Мати не боїться нині нікого 
й нічого. «Мене застерігають, що можуть наркотики підкинути чи ще якусь 
провокацію вчинити, – говорить вона. – Вони, думаю, на все здатні, аби я за-
мовкла. Але цього не буде! Можливо, вони й спробують запроторити мене в 
тюрму як наркоманку, однак і тоді я не здамся!». 
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Ось фото. Крупним планом – живіт із вилізлою назовні кишкою, чорне, 
розбите в юшку обличчя, в якому вже не пізнати юнацьких рис, понівечена 
грудна клітина, проломлена голова... Не тіло – місиво: самі садна, рани, кров. 
За якихось 12 годин бандити в міліцейських мундирах перетворили сильного, 
щасливого й енергійного юнака на інваліда. Ці фото зробила сама пані Ольга, 
коли примчала до сина в лікарню. Навіть в стресовому стані їй було ясно, що 
знімки зробити конче необхідно: в умовах прокурорської бездіяльності вони 
єдині могли стати запорукою притягнення нелюдів до відповідальності... 

Ольга Григорівна не мала причин скаржитися на сина. Він не піддався ні 
на які кримінальні спокуси, відслужив армію. Працював, коли була робота – 
торгував канцелярським приладдям на Калинівському ринку, осередку кри-
міналу і корупції. Жилося їм важко. Типові проблеми, типове тяжке життя... 

Травневої великодньої ночі 2002 року у кварталі, де мешкала родина, 
невідомі викрали комп’ютер із будинку громадян Альошиних, які мешкали 
по сусідству. Дізнавшись про крадіжку, Сашко сказав матері: «Добре, що ме-
не тієї ночі взагалі в Чернівцях не було, хоч по міліціях не тягатимуть...». 
Саме в цей час він справді перебував за 12 кілометрів від Чернівців – у селі 
Чорнівка. Разом із двома друзями він уперше в житті зустрічав Великдень у 
церкві. Висловлюючись юридичною мовою, він мав «залізне алібі». У місце-
вої міліції ввійшло в звичку мало не після кожного злочину, що мав місце в 
райончику, хапати всіх юнаків підряд і тягти до відділення знімати відбитки 
пальців. Сашка вже кілька разів піддавали цій принизливій процедурі. Однак 
14 травня 2002 р. о 7-й годині ранку в квартирі пролунав дзвінок. Ольга не 
дуже стривожилась. Було ясно, із якої причини нагодилися міліціонери – все 
таки вирішили розпитати Сашка про вкрадену оргтехніку, ну, то він розкаже, 
де був у ніч на Великдень. Вона не знала, що вже ніколи не побачить сина 
таким, яким він був того ранку... 

Очолював «штурмову групу» капітан міліції Руслан Бартюк, а посіпака-
ми в нього виступали «опер» Володимир Сергій і молодший сержант Сергій 
Скворцов. Всі троє були п’яні. Не виключено, що за знайдення комп’ютера 
їм пообіцяли винагороду, – надто вже оперативно діяла «трійка». Кількома 
годинами раніше вони затримали сироту Олександра Данилюка – парубка, 
який уже сім разів побував за гратами за дрібні крадіжки. Підстав підозрюва-
ти його в пограбуванні квартири Альошиних не було. Зате була можливість 
упритул з ним «попрацювати». Підігріта алкогольними парами «трійка» по-
звірячому побила його, і він, аби вберегтися від іще жорстокіших тортур, звів 
наклеп на Сашка Кирилюка. Кирилюк був теж безпечним об’єктом для «роз-
слідування». «Вони шукали саме такого – бідного, безробітного, – переко-
нана Ольга Григорівна. – Щоб був не крутий, не багатий, без впливових ба-
тьків...». Син матері-одиначки – хто бодай гіпотетично к нашій країні міг би 
за нього заступитися?.. 

Тільки-но завівши жертву до кабінету, вони посадили Сашка на диван і 
почали люто періщити по голові кийком. Про алібі питати його ніхто й не 
збирався. Як осатанілі, вони гамселили його по голові, нічого не слухаючи і 
запитуючи тільки одне: «Де комп’ютер?». 

«Я намагався прикрити голову руками, – згадує Сашко, повільно доби-
раючи слова. – Тоді вони скували мені руки наручниками ззаду, щоб прикри-
ватися я не міг...». «Зупиніться, ви ж зробите мене ідіотом!», – кричав він їм. 
Це їх навіть веселило: «Нічого, саме цього ми й хочемо!»... 
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Коли тім’я і потилиця жертви перетворилася мало не на желе, Сашка 
почали бити по п’ятах. Поставили рачки (один тримав за плечі, другий – за 
ноги) і лупцювали щосили. Цей метод за часів рабовласництва використову-
вали східні сатрапи: біль неймовірний, за лічені хвилини розхитується вся 
нервова система людини. Втомившись бити по п’ятах, били по ребрах, нир-
ках, узагалі по чому попало. Коли втомлювалися орудувати кийком, дубаси-
ли руками, ногами, пляшкою. Винахідливий садист Володимир Сергій шма-
гав жертву по зраненій голові металевим дротом. У якийсь момент до кабіне-
ту зазирнув ще один міліцейський функціонер, подивився на «забави» колег 
і... сам до них долучився – двічі садонув Кирилюка поміж ніг. (До речі, цей 
небезпечний для суспільства суб’єкт невдовзі пішов на підвищення і нині 
обіймає посаду заступника начальника УМВС Чернівців). 

Усвідомлюючи, що п’яні й тупі виродки можуть забити його до смерті, 
Сашко пішов на хитрість. Йому здавалося: треба тільки дати знати матері, що 
з ним роблять у міліції, і він врятований. Хлопець сказав, що комп’ютер у 
нього дома – «у комірчині сховав». П’яні «правоохоронці», прихопивши хло-
пця з собою, оперативно повернулися на вул. Пирогова, однак Ольга Григо-
рівна вже пішла на роботу. Вітчим зажадав від міліціонерів ордер на обшук, і 
коли вони не змогли пред’явити його, не пустив їх на поріг... 

І знову його били. Припиняли тортури лише тоді, коли влаштовували 
собі перекур Врешті-решт капітан Руслан Бартюк на правах начальника ви-
рішив проявити фантазію: «Не хочеш говорити? Може захочеш, коли ми тебе 
згвалтуємо?». За наказом Бартюка Сашка поклали на диван. У той час як спі-
льники тримали знесиленого хлопця, Бартюк зняв з нього штани й плавки, 
взяв гумовий кийок і засунув його в анальний отвір жертви мало не повністю. 
Потім ще кілька разів провернув, порвавши пряму кишку й пошкодивши ну-
трощі. Картина була сатанинська – і вони вирішили... зафіксувати її на фото-
плівку. «Зробимо знімок і пошлемо в зону, де ти сидітимеш, – глумилися гу-
маноїди над жертвою, яка билася перед ними у конвульсіях. – Знаєш, що там 
роблять із такими, як ти – згвалтованими?». Сашко чув, як клацнув фотоапарат... 

Звідкіля вони взялися? Де росли? Чому ці схиблені монстри озброюють-
ся і, оперуючи карним кодексом, мають змогу нападати на нас, затримувати, 
топтати чужі життя, реалізовувати на живому матеріалі свої збоченицькі, аг-
ресивні нахили? Професія міліціонера віднедавна – привабливий фах для тих 
небезпечних суб’єктів, які хочуть катувати, калічити, насолоджуватися необ-
меженою владою над людьми, навіть убивати їх, не чекаючи за це ніякої від-
плати... Як твердять чернівчани, нелюдські методи дізнання вже давно пану-
вали в стінах міського управління міліції. 

Сашко вижив дивом – тілесні ушкодження, отримані ним, були майже 
не сумісні з життям. На додачу до цього, бузувіри, усвідомивши, що їхня 
жертва близька до агонії, почали думати не про те, як її госпіталізувати, а про 
те, як краще замісти сліди. Закінчивши екзекуцію, вони утримували конаю-
чого хлопця у міліції ще кілька (!) годин, примушуючи підписувати то один, 
то інший документ. Спочатку вони вигадали версію про те, що Сашка побили 
в парку, і змусили хлопця це завізувати. Потім переписали «версію», мовляв, 
затриманий «скотився зі сходів, коли тікав»... Всі ці цинічні «версії», автора-
ми яких є Бартюк, Сергій і Скворцов, і донині зберігаються в історії хвороби 
Олександра Кирилюка разом із діагнозом: «Закрита тупа травма живота, пе-
ритоніт. Травматичне пошкодження передньої стінки внутрішньочеревної 
частини прямої кишки. Розлитий каловий гнійно-фібрінозний перитоніт. 
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Струс головного мозку. Гематома лівої орбітальної ділянки...». Диво дивне, 
що знайшовся хірург, який узявся оперувати Сашка. Кишки зшивали і про-
мивали мало не по шматочках. Операція йшла з 21.00 вечора до 4.30 ранку. 
Втім, не скінчилися і ще довго не скінчаться Сашкові муки. Він переніс 
ще кілька операцій – скільки на них пішло ліків, скільки грошей! Зараз 
О. Кирилюк – інвалід 2-ї групи, завжди носить головний убір, оскільки бачи-
ти його голову – шок для оточуючих. Череп хлопця посередині перетинає 
глибока борозна – слід від ударів кийком. Сашко Кирилюк – хворий мораль-
но і фізично. «Як дивно, – іноді каже він матері. – Це сталося саме після того, 
як я уперше відстояв пасхальну службу...». Священики кажуть, треба прощати... 

Що ж зробили органи внутрішніх справ, щоб заслужити прощення? Як 
повелися в цій ситуації? Чим загладжували провину? Щодо провини, то її мі-
ліцейське відомство не загладжувало нічим. Навпаки, коли мати вирішила 
притягнути до кримінальної відповідальності катів свого сина, мало не всі 
державні інституції виступили єдиним фронтом, аби їй перешкодити. Ольга 
Григорівна була наполеглива. Побачивши, що в Чернівцях судово-медична 
експертиза була «липова», поїхала до Києва, в Києві звернулася до Уповно-
важеної Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової. Втім, мож-
ливо, навіть материнська наполегливість не допомогла б, якби не зустрілися 
на її шляху двоє принципових слідчих. Один з них, Віктор Добровольський, 
ухвалив рішення про затримання маніяків у погонах. Завдяки йому вдалося 
відправити їх у СІЗО. Після того як підсудні були ізольовані від суспільства, 
почали подавати голос і інші їхні жертви – чернівчани, побиті ними, виріши-
ли розповісти слідству про пережите. А слідчий обласної прокуратури Ігор 
Галічанський зумів докладно розслідувати «одіссею» бузувірів і направити 
кримінальну справу до суду, кваліфікувавши обвинувачення за статтями, які 
передбачають від 7 до 12 років позбавлення волі. Втім суд силовики спромо-
глися зробити закритим. Ознак каяття підсудні не виявляють. Більше того, 
їхні адвокати весь час намагаються реанімувати в судовому залі цинічну вер-
сію про падіння Кирилюка зі сходів... 

Самопочуття у підсудних, незважаючи на кількамісячне перебування в 
СІЗО, непогане. Конвой вільно дозволяє їм спілкуватися з родичами. Хлопці 
тримаються впевнено, не без зухвалості, курять, обіймають дружин. Буває, 
скалять зуби в напівпорожній зал, посилають у нього непристойні жести, які 
мають одного адресата – втомлену біляву жінку середнього віку, Ольгу По-
пову, яка вирішила боротися... 

(«Сільські вісті», №62, 30 травня 2003 р.) 

* * * 
Ярослав Галас, «Факты» (Ужгород): 
Фраза «моя милиция меня бережет», к сожалению, уже давно употреб-

ляется в народе только с сарказмом. А виноваты в формировании негативно-
го имиджа органов МВД их же сотрудники, ведь некоторые из них мало чем 
отличаются от... бандитов. Яркий пример тому – жуткий случай, произоше-
дший в Черновцах. 

Все началось с кражи компьютера, произошедшей в ночь на Пасху в по-
запрошлом году. Через несколько дней подозрение в совершении этого пре-
ступления пало на 27-летнего жителя Черновцов Андрея. У милиции не было 
против него ни одной улики, однако поведение парня показалось подозрите-



 218 

льным хозяйке компьютера, а тот факт, что он был ранее судим за кражу, до-
знаватели уголовного розыска (капитан горотдела милиции Руслан Бартюк, 
младший лейтенант Владимир Сергий и младший сержант Сергей Скворцов) 
сочли вполне достаточным основанием, чтобы ворваться к Андрею в квар-
тиру, надеть на него наручники и доставить в горотдел милиции. Там же, не 
оформляя документов о задержании, Андрею учинили «допрос с пристрасти-
ем». Сначала били руками, стараясь не оставлять следов, а затем парня «ме-
сили» ногами и резиновой дубинкой. 

Через несколько часов парень «сломался» и написал заявление о том, 
что компьютер украл его знакомый – 25-летний Анатолий. Позже Андрей ра-
ссказал, что просто не выдержал пыток и был готов на все, лишь бы его пере-
стали бить. Анатолий не был судим, а значит, милиция ему быстрее поверит 
и не будет бить – так считал Андрей. К сожалению, он жестоко ошибался. 
Указанная Андреем кандидатура как нельзя лучше подходила на роль подо-
зреваемого – во-первых, Анатолий был знаком с хозяйкой компьютера и вре-
мя от времени заходил в ее квартиру, а, во-вторых, разбирался в бытовой 
технике, подрабатывая ее ремонтом. 

На следующее утро Бартюк, Сергий и Скворцов приехали к Анатолию 
домой и, выманив его во двор, якобы для разговора, затолкали в машину и 
отвезли в горотдел. Его били еще с большей жестокостью, чем Андрея. Руки 
Анатолия были скованы наручниками, а чтобы он не кричал и не мешал ра-
ботать милиционерам в соседних кабинетах, дознаватели зажимали его рот 
руками. Несколько раз избитый терял от боли сознание, но упрямо «не соз-
навался». Дело в том, что у него было алиби: в ночь, когда украли компью-
тер, Анатолий с друзьями находился в селе и вернулся в Черновцы лишь на 
следующий день после обеда. Однако на этот факт никто и не думал обра-
щать внимания. Анатолий никогда раньше не попадал в руки правоохраните-
лей, поэтому у него не возникла мысль, что лучше, наверное, было бы взять 
на себя кражу, чтобы сберечь здоровье, а уже потом попытаться доказать 
свою невиновность. Он продолжал твердить, что не крал компьютер, и воше-
дшие в азарт милиционеры применили к нему весь арсенал пыток, имевший-
ся у них в запасе. Трудно поверить, что подобные «допросы» дознаватели не 
проводили и раньше, настолько изощренными были истязания. 

Анатолия бросали на пол, блокировали плечи и голову ножками стула и 
пинали ногами по пяткам. После этого поднимали и били по голове резино-
вой дубинкой и наполненными водой полуторалитровыми пластмассовыми 
бутылками. После этого один из мучителей обхватывал голову парня руками, 
а двое других, взяв пружинистую проволоку, отгибали ее, будто линейку, и 
«стреляли» Анатолию в голову, норовя попасть в кровоподтеки, оставленные 
дубинкой и бутылками. Волосы на пораженных участках головы вскоре вы-
пали и не отросли до сих пор... 

В конце концов Анатолий не выдержал и «сознался» в краже. Избитый 
до потери сознания, он наивно надеялся, что после этого его перестанут бить. 
Но ему дали лишь короткую передышку, после чего истязания продолжились. 
Теперь милиционеров интересовал вопрос, где находится украденный ком-
пьютер. Очевидно, они даже в мыслях не допускали, что парень под жесто-
кими пытками оговорил себя, и считали, что «раскололи» настоящего вора. 
Побои продолжились, и Анатолий «сознался», что украл компьютер вместе 
со своим знакомым Алексеем, а тот отнес его на рынок. Он специально на-
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звал Калиновский рынок, где работает его мать, надеясь попасть туда, чтобы 
попросить у нее помощи. Но это не удалось. 

Правда, милиционеры отвели Анатолия на рынок, но после получасово-
го хождения между торговыми рядами (Анатолий не знал точно, где торгует 
мать) Бартюк понял, что задержанный пытается тянуть время, и дал команду 
возвращаться в горотдел. В этот раз милиционеры были не то что злыми, они 
пребывали в ярости, считая, что «вор» водит их за нос! За подобную наглость 
он, по их мнению, заслужил особого наказания. В служебном кабинете Скво-
рцов поставил Анатолия на колени и прижал лицом к дивану. А Бартюк, спу-
стив с задержанного брюки и трусы, засунул ему в задний проход... милицей-
скую дубинку и несколько раз провернул ее. Эту сцену снимал на фотокамере 
Сергий. «Мы вышлем фотографии на зону, где ты будешь сидеть, – объяснил 
он Анатолию с ухмылкой. – Догадываешься, что с тобой после этого сделают 
сокамерники?». 

Когда Анатолий уже не в силах был вымолвить и слова, дознаватели 
бросили его в камеру для задержанных и отправились за Алексеем, пока тот 
«не продал украденный компьютер». Алексей четырежды побывал под след-
ствием за кражи и угон автомобиля и прекрасно знал, как «беседуют» мили-
ционеры с подозреваемыми, поэтому, когда ему объяснили, что сделают с 
ним то же, что с Анатолием, и продемонстрировали дубинку, Алексей решил 
не испытывать судьбу. Улучив момент, он бросился на шкаф и разбил го-
ловой стеклянную дверцу. Побоев Алексей не избежал, ему «врезали» как 
следует за порчу казенной мебели, но по сравнению с тем, что перенес 
Анатолий, он, можно сказать, отделался малой кровью. 

Тем временем брошенному в камеру Анатолию становилось все хуже, 
он лежал, держась за живот и находился на грани потери сознания. Около 
семи часов вечера дознаватели отвезли его в больницу. В приемном отделе-
нии милиционеры объяснили, что нашли избитого парня на улице. Но когда 
увидели, что Анатолия отправили в реанимацию, а затем в операционную (у 
пациента диагностировали сотрясения мозга, тупую травму живота, разрыв 
передней стенки прямой кишки, разлитый каловый гнойный перитонит, а та-
кже многочисленные гематомы, кровоподтеки и ушибы по всему телу), сами 
инициировали судебно-медицинскую экспертизу. В этот раз Бартюк сказал 
врачам, что Анатолия задержали за кражу, но при входе в горотдел он попы-
тался сбежать, споткнулся и... упал со ступенек. И судмедэкспертиза... подт-
вердила, что полученные увечья (включая разрыв прямой кишки!) возможны 
при падении со ступенек с высоты собственного роста. 

...Когда сын не пришел домой ночевать, мать Анатолия узнала, что его 
задержали за кражу, и побежала в милицию. Но сына там уже не было, он на-
ходился в больнице. Женщина кинулась туда и увидела Анатолия, лежащего 
в палате с опухшей от побоев головой. Ему как раз сделали операцию – про-
вели санацию прямой кишки и с помощью трубочки вывели ее через живот. 
На вопрос, что случилось, Анатолий, не утаивая ничего, рассказал, что с ним 
сделали в милиции. В тот же день мать написала заявление в прокуратуру. 

– Доследственной проверкой изложенных в заявлении фактов занялась 
городская прокуратура, – рассказывает прокурор-криминалист прокуратуры 
Черновицкой области Игорь Галичанский. – Была проведена еще одна судеб-
но-медицинская экспертиза, а также служебное расследование действий доз-
навателей. Еще один эксперт осмотрел Анатолия и... подтвердил вывод свое-



 220 

го коллеги: полученные травмы, дескать, возможны при падении со ступенек. 
А служебное расследование, проведенное отделом внутренней безопасности 
УМВД, не обнаружило в действиях милиционеров никаких нарушений. Уго-
ловное дело, тем не менее, было возбуждено, и я решил направить Анатолия 
на судмедэкспертизу в Киев. Столичные медики признали выводы черновиц-
ких экспертов полностью несостоятельными и подтвердили показания Ана-
толия. Более того, если бы потерпевшему не была оказана своевременная ме-
дицинская помощь (ему сделали две операции), то, согласно заключению, 
через два дня он умер бы от полученных травм. 

После этого отдел внутренней безопасности УМВД провел еще одно слу-
жебное расследование. И опять признал действия милиционеров законными. 
Возможно, именно поэтому Бартюк, Сергий и Скворцов на допросах вели се-
бя очень спокойно и уверенно. Помню, на первом допросе Бартюк даже спросил 
меня как бы с удивлением: «Неужели вы действительно думаете, что я мог сде-
лать такое?!» Впрочем, излишняя самоуверенность вовсе не помешала мили-
ционерам попытаться затянуть и запутать следствие. К примеру, с самого на-
чала Бартюк и Сергий заявили, что задерживали потерпевших не со Скворцо-
вым, а с другим водителем. Причастность Скворцова установили следственным 
путем: я вытребовал из горотдела личные дела всех водителей, и Анатолий 
узнал его по фотографии. На протяжении всего следствия (даже после предъяв-
ления обвинения) дознаватели продолжали отстаивать версию о падении Ана-
толия со ступенек. Они даже отыскали свидетеля, ранее судимого, который 
утверждал, будто видел это собственными глазами!.. 

Чем больше уголовное дело обрастало доказательствами, тем активнее 
местная милиция пыталась любым способом защитить честь мундира. Так, 
через несколько дней после возбуждения уголовного дела следователя про-
куратуры Игоря Галичанского, как раз закончившего допрашивать Анатолия, 
прямо возле прокуратуры попытались задержать... два наряда милиции. Его 
«заподозрили» в... попытке разбойного нападения на магазин канцтоваров. 
Предъявленное Галичанским удостоверение не произвело на милиционеров 
никакого впечатления – оно, дескать, «липовое». Следователя отпустили лишь 
после личного вмешательства заместителя прокурора области, с которым Игорь 
Галичанский успел связаться по мобильному телефону. 

– Но под самым большим прессом находились, разумеется, потерпев-
шие, – рассказывает заместитель прокурора Черновицкой области Владимир 
Паровой. – Фактически уголовное дело держалось лишь на показаниях Ана-
толия. Запуганные Андрей и Алексей поначалу вообще не хотели идти с на-
ми на контакт. Когда Андрея уже в третий раз вызвали в прокуратуру, позво-
нил его дядя и сообщил, что племянника... задержала милиция по подозре-
нию в краже автомобильных колес. Пришлось ехать в горотдел милиции, где 
все подозрения мигом «отпали». Ощутив реальную защиту, Андрей наконец 
решился дать показания. Зато Алексею никак не удавалось попасть на судебное 
заседание. Дважды, как только потерпевшего вызывали в суд, его задержива-
ла милиция. В третий раз следователь сам поехал за ним на автомобиле, а по-
сле суда отвез домой. 

По словам пресс-секретаря прокуратуры Черновицкой области Алексан-
дра Лебедева, Бартюк, Сергий и Скворцов отказались давать какие-либо по-
казания на суде. И лишь поняв, что оправдание им не «светит», в последнем 
слове... во всем сознались и попросили у потерпевших прощения!!! В их иск-
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ренность не поверил никто, все понимали, что таким способом преступники 
пытаются сократить срок заключения. 

Садгирский районный суд Черновцов признал Бартюка, Сергия и Скво-
рцова виновными в превышении служебных обязанностей, повлекшем тяж-
кие последствия, и приговорил Бартюка к четырем, а Сергия и Скворцова – к 
трем с половиной годам лишения свободы. Статья 365 ч. 3 Уголовного коде-
кса Украины предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы. Од-
нако суд назначил наказание ниже низшего предела, поскольку подсудимые 
купили Анатолию однокомнатную «малосемейку» (в Черновцах она стоит 8-
10 тысяч долларов), и он попросил не наказывать их строго. 

Перед началом судебных слушаний отдел внутренней безопасности УМВД 
провел еще одно, третье, служебное расследование и признал действия доз-
навателей противоправными, подрывающими авторитет органов внутренних 
дел. Всех троих милиционеров уволили с работы. К административной ответ-
ственности были привлечены также два судмедэксперта, проводившие пер-
вичное освидетельствование Анатолия. 

В деле черновицких милиционеров, пожалуй, можно было бы поставить 
точку. Однако, судя по всему, вскоре оно получит продолжение – мать Анато-
лия собирается предъявить гражданский иск областному УМВД. Имея на ру-
ках приговор суда, добиться возмещения морального ущерба ей вряд ли бу-
дет сложно... Давать какие-либо комментарии средствам массовой информации 
потерпевшие отказываются, и их можно понять. Известно лишь, что Анатолий 
недавно устроился на работу в частную фирму и оформляет инвалидность вто-
рой группы. А настоящих воров, укравших компьютер, с которого началась 
эта страшная история, милиция так и не нашла... 

(«Факты», №1, 9 января 2004 г.) 

* * * 
Після публікації в газеті «Молодий Буковинець» та втручання інших 

ЗМІ справа набула розголосу, потерпілий домігся суду. Про цю моторошну 
історію розповіла в парламенті Уповноважений з прав людини Верховної Ради 
України Ніна Карпачова. Йшлося про знущання міліціонерів над безвинною 
людиною, яка ледь не померла під час допиту, або правильніше сказати – 
катування. 

Суд засудив Бартюка, Сергія та Скворцова до різних термінів позбавлення 
волі. Їх засуджено за ознаками статті 365, ч.3 (перевищення службових повно-
важень, що спричинили тяжкі наслідки), і статті 121, ч. 2 КК України (умисні 
тілесні ушкодження). 

Зважаючи на міру покарання, засуджені відбулися легким переляком, адже 
скоєне ними навряд чи співвимірне з терміном ув’язнення. Але суду видніше. 
Будемо сподіватися принаймні, що колеги засуджених, працюючи над розкрит-
тям злочинів не вдаватимуться до «досвіду» Бартюка та його підручних, а ке-
руватимуться у своїх діях виключно законом. 

(«Молодий Буковинець»; http://www.cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=1470; 
«Права людини», м. Харків, №22, 1-15 серпня 2003 р.) 

Див. також – ТСН каналу «1+1», Алла Пасс, 23.12.2003 р., 
«Свобода», №35, 9-15 вересня 2003 р. 

http://www.cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=1470;
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* * * 
Інна Сухорукова, м .Харків: 
У газеті «Факти», яка зазвичай не свариться з владою, з’явилась дуже 

значуща стаття. Мова йде про нещодавні чернівецькі події навколо катувань 
в міліції. Про ту ж саму історію розповіли телеглядачам в програмі новин 
«Студії 1+1». Ми довго чекали, коли наша влада нарешті візьметься за спра-
ву, від якої у повній мірі залежить не тільки її авторитет серед українців, а й 
її обличчя на міжнародному рівні. І ось останніми місяцями ми бачимо на те-
леекранах і великих тиражних газетах сюжети про катування: схоже, влада 
хоче привернути увагу населення до цієї теми. Що ж, слава Богу. Бо ні для 
кого не є таємницею, що катування та жорстоке поводження під час дізнання 
та слідства розповсюджені в країні, як епідемія. І ця епідемія вже загрожує і 
самій владі. Не тільки іміджу держави за кордоном, але й у себе вдома. Бо 
хто хоче мати майже неконтрольовані силові структури, співробітники яких 
роблять, що і де їм заманеться, не думаючи про можливі наслідки? Може, 
тому, що наслідків до цього було замало. А може, через наш суцільний пра-
вовий нігілізм – це я кажу не тільки про силові структури, а й про більшість 
населення країни. 

Ось дивний приклад. Мої знайомі з невеличкого міста поблизу Донецька 
розповіли таке. Їхнього сусіда пограбували підлітки, поцупили велосипед. 
Чоловік не став звертатися до рідної міліції, що, як всім відомо, «нас бере-
же». Він мотивував це тим, що, по-перше, йому безкоштовно ніхто нічого 
робити не буде, а по-друге, за оплату теж може нічого не вийти, якщо батьки 
підлітків заплатять більше. До того ж він прекрасно знав, хто саме міг це 
зробити, а тому вирішив діяти самотужки. Він впіймав хлопця, якого небез-
підставно підозрював у зв’язку з крадіями, посадив його у себе в гаражі на 
металевий собачий ланцюг і почав... О ні, зовсім не так, як «фахівці» з Черні-
вців – куди йому! Просто почав лупцювати підлітка дерев’янкою від грабель. 
Він не підвішував хлопця за наручники з вивернутими руками, як це було в 
міліції, він і не думав запхнути йому в анус міліцейську дубинку, тобто, на 
відміну від славетної міліцейської трійки, ніяких ушкоджень внутрішніх ор-
ганів хлопцю не спричинив. Не кажучи вже про витонченість знущань. При 
цьому, природно, випитуючи: хто, як, і де тепер його майно. Він лякав хло-
пця, що ніхто не знає, де саме він подівся, а гараж стоїть осторонь, і як він 
не кричи, ніхто не почує. Все було правдою, і хлопець розколовся, навіть 
«фахівці» не були потрібні. Але він не сказав головного – у кого гроші, отри-
мані за проданий велосипед. Бідний чоловік втомився і сказав хлопцеві, що 
вже ніч, і він іде спати, а вранці той або скаже геть усе, або він буде бити йо-
го далі. Але вийшло по-іншому. Дружина цього чоловіка чи пожаліла моло-
дика, чи краще знала кримінальний кодекс, але вона нишком відпустила по-
битого хлопця додому. 

Батьки його до міліції або суду, природно, не зверталися. А якщо звер-
нулися б, то справи наполегливого хазяїна вкраденого майна були б більш 
непевними, ніж у крадіїв старого мотлоху. Хлопець два тижні лежав вдома, 
йому викликали лікаря, якого дурили, що він побився з кимсь невідомим. 
Правдолюбець скоїв злочини, за які відповідав би в суді по статтям Криміна-
льного Кодексу – ст.127 «Катування», ст.146 «Незаконне позбавлення волі», 
ст.122 «Навмисне нанесення тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжко-
сті». От як! Згідно з ч.1 ст. 127, до речі, передбачене покарання до 5 років 
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позбавлення волі, але на відміну від інших країн в ній немає згадки, що кату-
вання спричиняє посадова особа. Отже, відповідав би чоловік «на повну ко-
тушку». До речі, герої статті у газеті «Факты» мали б отримати покарання від 
5 до 10 років, згідно з ч.2 ст.127. 

То ж за що судили у Чернівцях групу «злодіїв у погонах», як їх назвав 
журналіст? Вони, так би мовити, перевищили службові повноваження. Ціка-
во, на скільки сантиметрів? Де записано, що служба дозволяє пхати в анус 
дубинки, чи бити взагалі? Про яке службове становище могла йти мова, коли 
над людиною знущались годинами так, що Торквемада б заплакав. Ах, вони 
купили скаліченому ними квартиру? Ах, він просив не дуже боляче тих слу-
жбовців карати? Що це за дитячий садок з недитячими іграшками? Переви-
щили службове становище ті, хто затримав слідчого прокуратури – що з ни-
ми зробили? Ті, хто не пускав до суду свідка – як вони за це відповіли? А лю-
ба трійка білими лебедями летіла під статтю 127 («катування»). А так можна 
зрозуміти, що взагалі бити можна –- тільки «не до кровей», як казав мій сусід 
по парті в школі. Чому ж інші затримані були свідками, а не потерпілими – 
бо кості їм не поламали і внутрішні органи не повитрушували? 

Немає нічого страшнішого, ніж знущання над беззахисною людиною. 
Цікаво, чи усвідомлює ця міліцейська трійка, що вони скоїли смертний гріх? 
Може, вони атеїсти – скажете ви. Може. Але й атеїст повинен розуміти, коли 
занадто далеко переступає межу суспільної моралі і боятися цього, бо в кож-
ного є діти, або будуть, є батьки, рідні, любі. Невже вони не соромляться їх, 
не бояться, що їм повернеться те страшне зло? 

Судячи по оповіданню про велосипед, суспільна мораль у нас не дуже 
взискуюча. Тому було б вкрай важливо судити за те, що скоєно: за катування, 
щоб наступний власник велосипеду чи авто, чи просто злобна і мстива люди-
на знала: за такий страшний гріх карають усіх. А ще хотілося б, щоб переви-
щення службових повноважень було б адміністративним, а не кримінальним 
правопорушенням. А ми, як і в інших країнах, вважали б суб’єктом злочину 
«катування і жорстоке поводження» виключно посадових осіб. Але у будь-якому 
випадку добре, що влада почала бачити це страшне безладдя і почала з ним боро-
тися, хоча і не дуже адекватно. Не було б тільки це черговою кампанією. 

(«Права людини», м. Харків, №2, 16-31 січня 2004 р.) 

* * * 
24 травня працівники Кіцманського районного відділення внутрішніх 

справ жорстоко побили водія тамтешнього ВАТ «Сервісхімія» Василя Стат-
кевича. Начебто мали намір з’ясувати його причетність до продажу з підпри-
ємства коробок передач зі списаних машин, а він буцімто вчинив опір. При-
наймні, поки що так інформована прокуратура району, яка збирається по-
рушити карну справу... проти водія! (В одного з міліціонерів нібито виявлена 
подряпина вуха). 

Численні свідки звернулися до міністра внутрішніх справ п. Юрія Смир-
нова: «...Ми збіглися на крики, що лунали з квартири. Неповнолітній син 
просив цих людей, щоб не били його тата. Потім побачили, як вони виволо-
кли босого, побитого, в наручниках нашого сусіда. Ми були шоковані. Усе 
це відбувалось на очах більше десятка людей, серед яких були малолітні діти. 
Якщо вони на людях таке витворяли, то що вони зроблять з нам у стінах мі-



 224

ліції? Наше припущення підтвердилось, коли близько 23 години Статкевича 
привезли додому машиною, з якої він без сторонньої допомоги не міг вийти...». 

Своє перебування у тих стінах В. Статкевич описав у скарзі на ім’я про-
курора області О. Галкіна: «...Привезли у міліцію, завели у коридор і знову 
безпощадно били ті ж міліціонери. Мене змушували писати і били. Що я пи-
сав – не пам’ятаю, я непритомнів». 

Мати побитого – Марія Василівна Статкевич, написала прокуророві об-
ласті: «Ми вимагали у чергового районного відділу Смереки дати направлен-
ня на зняття побоїв сина і внука, але він не давав. У лікарню в Кіцмані сина 
під тиском міліції не поклали, йому стало погано від побоїв, я найняла маши-
ну і відвезла його у Чернівці...». 

Судмедекспертиза, шлях до якої, стверджують, був не простим, зробила 
висновок, що у потерпілого, котрий пересувався за допомогою милиць, легкі 
тілесні ушкодження. Згодом комп’ютерний томограф виявив ознаки енцефа-
лопатії. А в обласній лікарні швидкої допомоги сказали, що Статкевича ви-
писали звідти з умовою подальшого доліковування, оскільки «наявна патоло-
гія нирки». 

Родичі В. Статкевича не відступають від своїх законних вимог: кати у 
міліцейській формі повинні відповісти за розправу над беззахисною жертвою. 

(«Сільські вісті», №76, 3 липня 2003 р.) 

Чернігівська область 

Сначала этот сюжет разворачивался довольно банально: в Репкинский 
райотдел внутренних дел (Черниговская область) 19 января нынешнего года 
обратился житель Мекшуновки относительно того, что у него украли элект-
росварочный аппарат. Потерпевший назвал несколько возможных «кандида-
тов», среди которых и 51-летнего пенсионера-отставника Александра Ива-
шова. Когда участковый вместе с потерпевшим приехал к дому Ивашова, в 
«Жигулях» на заднем сидении все места уже были заняты тремя подозревае-
мыми мекшуновцами. Среди бела дня спавшего мужчину растормошили и, 
не дав ему даже надеть какую-нибудь куртку или фуфайку, сонного затолка-
ли... в багажник(!). Можно было бы понять такое отношение к нему, если бы 
участковый имел неопровержимые доказательства вины подозреваемого. 
Однако он лишь надеялся их найти! В Мекшуновке сельсовета нет, отсутст-
вует и какое бы то ни было общественное помещение. Поэтому на допрос 
решили всех везти в выселенное село Редьковку, где стоит охраняемый ваго-
нчик блок-поста райотдела внутренних дел. Это где-то в 25-30 километрах. 

Допрос «с пристрастием», длившийся несколько часов, отсеял первых 
троих подозреваемых: у них было алиби. А путаные отнекивания-признания 
А. Ивашова не вызвали доверия. Капитан милиции, надев на него наручники, 
прибегнул к неразрешенным методам дознания. Жесткая экзекуция проводи-
лась на глазах многих свидетелей. Впрочем, так и не выбив из подозреваемо-
го признания в краже, рассвирепевший участковый, по словам свидетелей, 
вытолкал его... в 10-градусный мороз(!), без верхней одежды, на улицу. Но-
чью мороз был еще сильнее. 24 января родные Ивашова обратились в райот-
дел внутренних дел по поводу его исчезновения. Лишь 27 января закоченев-
ший труп допрашиваемого нашли в одном из погребов в Редьковке. Как соо-
бщил заместитель прокурора Черниговской области Виктор Шахов, смерть 
Ивашова наступила, по заключению судмедэкспертизы, от переохлаждения 
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ориентировочно 19-20 января. У погибшего обнаружены кровоподтеки, хара-
ктеризующиеся как повреждения средней тяжести. По данному факту район-
ной прокуратурой возбуждено уголовное дело. Вскоре участковому милици-
онеру придется предстать перед судом. «В этом деле на сегодняшний день 
практически все вопросы выяснены, – отметил В. Шахов. – Никто не пытает-
ся снять с участкового ответственность. Нынче его освободили от служебных 
обязанностей. Как ни досадно, правоохранитель не только допустил наруше-
ние закона своим рукоприкладством, но и поступил просто не по-человечески, 
оставив раздетого мужчину на морозе в безлюдном населенном пункте. Факт 
возмутительный, и никакого оправдания в том, якобы потерпевший вел себя 
как-то не так, сегодня невозможно принять. Из-за постыдных действий, рав-
нодушия погиб человек. И за это нужно теперь отвечать по закону». 

(«Голос Украины», №55, 21 марта 2003 г.) 

* * * 
Как-то у дачника кооператива «Озерное» Геннадия Хацкевича кто-то 

умыкнул сварочный аппарат. Обнаружив пропажу, тот бросился к участковому. 
И на вопрос, подозревает ли обворованный кого-нибудь, указал на офицера в 
отставке, соседа по даче Александра Ивашова. Дескать, ходят к нему бомжи 
всякие, могли и умыкнуть агрегат... 

Приняв на грудь изрядную дозу добротного первака, страж порядка на 
«Жигулях» потерпевшего отправился проводить дознание. Пенсионера, а вме-
сте с ним и еще трех подозреваемых в краже посадили в машину и повезли в 
неизвестном направлении. Причем Ивашова, которому не хватило места в 
салоне, затолкали в багажник. 

Вот что рассказал затем один из задержанных Александр Крещук: «Ивашов 
все время стучал в багажнике – ему было холодно и неудобно, однако води-
тель в ответ лишь сделал громче музыку. Было видно, что участковый сильно 
пьян. Остановившись возле вагончика КПП, он, шатаясь, вытащил дрожаще-
го Ивашова из багажника и повел внутрь, откуда тут же послышался шум и 
громкие крики. Спустя несколько минут Сташко вышел из вагончика и прямо 
на улице начал избивать меня резиновой дубинкой. Потом потащил нас в 
помещение, и там я увидел, что Ивашов лежит в наручниках, голова в крови, 
а правая сторона вся синяя от побоев, при этом наручники сильно въелись 
в кожу да так, что руки стали пунцовыми. Участковый требовал, чтобы мы при-
знались в краже какого-то аппарата, но никто из нас его не брал. 

Сержант Решотко отобрал у Сташко дубинку, беспокоясь о том, что тот 
в порыве безумных пыток может разбить ее об Ивашова. Тогда озверевший 
капитан стал наносить удары валявшейся тут же поломанной шваброй. Ост-
рым концом со всей силы он долбил по голове бедолагу, поочередно нанося 
удары и нам по голове. У меня хлынула кровь, и он прогнал нас домой, за-
претив дожидаться Ивашова». 

Вошедший в раж участковый, выбивая показания из «подследственного», 
долго не мог остановиться. Когда же пришел в себя, оказалось, что пенсио-
нер умер. Убийцы спрятали труп в одном из заброшенных погребов зоны от-
чуждения. 

Спустя несколько дней родственники обнаружили тело. В изуродован-
ном трупе они едва узнали главу семейства. 
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Скандальное дело вначале попытались замять. А когда скрыть преступ-
ление не удалось начальник Редьковского РУВД Валерий Кулиш предложил 
убитой горем вдове 10 тысяч долларов за отказ от заявления: дескать, убито-
го уже не вернешь, а вам все-таки подмога будет... 

Но этот вариант не сработал. Тогда милицейские чиновники пошли по 
иному пути – любой ценой доказать, что убийства не было, а пенсионер умер 
естественной смертью. И вскоре появился на свет вывод судмедэксперта Же-
лезняка. Он гласил, что смерть пенсионера наступила в результате... сердеч-
ного приступа. На основании этого документа следак Деревянко тут же за-
крыл уголовное дело, даже не поинтересовавшись, откуда же у погибшего 
столько телесных повреждений. И концы в воду... 

Мы уже писали о том, что прокуратура долгое время не хотела узреть в 
этой криминальной истории состава преступления. И лишь после того, как 
оно получило огласку, было наконец возбуждено уголовное дело против ме-
нта-садиста. Повторная экспертиза, которую провел столичный эксперт, дала 
однозначный результат: смерть наступила именно в результате побоев и 
удушения. В связи с этим возникает резонный вопрос: будет ли привлечен к 
ответственности за свой явно неправдивый вывод местный эксперт Желез-
няк? Ведь поставленный им первичный диагноз преследовал вполне опреде-
ленную цель: обелить преступников, убивших невинного человека. Понесет 
ли наказание следователь Деревянко, настойчиво пытавшийся похоронить 
это уголовное дело? Или все им сойдет с рук? 

Ныне прокуратура уже передала дело в суд, предъявив Решотко и Сташ-
ко обвинение в зверском убийстве. 

Однако то, что далеко не все причастные к убийству окажутся на скамье 
подсудимых, – явная недоработка надзорного ведомства, которое посчитало 
лишним объективно разобраться в скандальном деле. 

(«Вечерние вести», №153, 10-16 октября 2003 г.) 

* * * 
Мешканець села Щаснівка Бобринецького району Чернігівської області 

Євген Матвієнко звертається до всіх правоохоронних інстанцій у пошуках 
правди. Як пояснює й сам, і свідки, двоє у міліцейській формі, зайшовши в 
дім, запросили «поговорити», а потім завезли до райвідділу, де цілісіньку ніч 
катували, змушуючи зізнатися в тому, про що чоловік і гадки не мав. Із стру-
сом мозку потрапив до лікарні. Всі звернення до прокуратури закінчуються 
офіційними відписками. 

(«Свобода», №50, 23-29 грудня 2003 р.) 

3.4. Покарання працівників органів МВС 

Микола Курка, начальник департаменту роботи з персоналом МВС 
України: 

«...У ході операції «Чисті руки» внутрішньою безпекою виявлено 55 
випадків вчинення працівниками органів внутрішніх справ діянь, в яких 
вбачаються ознаки злочину, складено 33 протоколи про скоєння корупційних 
правопорушень. 
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Загалом за негативними мотивами за час проведення операції звільнено 
747 працівників... 

Робочими групами розглянуто 1749 звернень про неправомірні дії поса-
дових осіб міліції, у тому числі – від депутатів всіх рівнів, керівників держ-
установ та відомств і найбільше – від громадян. Проведено перевірки також 
за критичними публікаціями ЗМІ. Підтвердилося 9,3% негативних фактів, 
наведених у зверненнях. За результатами перевірок 308 працівників, які до-
пустили порушення чи не відреагували належним чином на звернення, при-
тягнено до дисциплінарної відповідальності, в тому числі 21 звільнено з ор-
ганів внутрішніх справ...» 

(«Іменем закону», №7, 14 лютого 2003 р.) 

* * * 
За повідомленням Інформагентства «Обозреватель», «Уполномоченный 

Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева высказала обеспокоен-
ность «грязным нарушением неотъемлемых прав человека на жизнь» со сто-
роны работников правоохранительных органов. По ее словам, на протяжении 
4 лет 400 работников милиции, 158 из которых были осуждены, привлека-
лись именно по этому виду преступления. В прошлом году за применение 
насилия во время исполнения служебных обязанностей было уволено из пра-
воохранительных органов более 1 тысячи милиционеров. В 52% случаев из-
биение задержанных проводят оперуполномоченные». 

(«Інформаційний бюлетень», №17, 30 квітня 2003 р., 
«Хрещатик», №63, 7 травня 2003 р.) 

* * * 
За словами першого заступника державного секретаря МВС України 

Михайла Корнієнка на засіданні «круглого столу» «Стан дотримання прав 
людини в Україні: міжнародна оцінка», організованому Комітетом Верховної 
Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відно-
син, цього року стосовно працівників міліції порушено 48 кримінальних 
справ за різні кримінальні злочини (водночас це на 10% менше, ніж за анало-
гічний період минулого року). За даними МВС, станом на 1 травня у прова-
дженні органів прокуратури та суду перебувало 246 кримінальних справ що-
до 272 працівників міліції за вчинення посадових злочинів, у тому числі 128 – 
за перевищення влади, 53 – за зловживання владою. У 2003 році засуджено 27 
колишніх працівників міліції, звільнено 1225 працівників. 

(«Юридичний вісник України», №24, 14-20 червня 2003 р.) 

* * * 
Відбулася зустріч міністра внутрішніх справ Юрія Смирнова з Уповно-

важеним Верховної Ради України з прав людини Ніною Карпачовою. 
Міністр запевнив Уповноваженого, що МВС здійснює безкомпромісні і 

послідовні заходи щодо зміцнення дисципліни і законності серед особового 
складу, очищення органів внутрішніх справ від людей, які перевищують 
службові повноваження, порушують чинне законодавство. 
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За неповних 5 років вдалося втричі скоротити кількість працівників, за-
суджених за перевищення влади і побиття громадян (34 у 2002 році проти 
102 у 1998-у) та майже в 5 разів – кількість кримінальних справ даної катего-
рії (відповідно 36 проти 184). У порівнянні з попередніми роками значно 
зменшилась кількість випадків неправомірного застосування зброї. 

Щодо кримінальних справ, порушених стосовно працівників органів 
внутрішніх справ за перевищення влади, міністр відзначив, що такі випадки 
є. Аналіз кримінальних справ за фактами перевищення влади свідчить, що 
більшість з них закривається за реабілітуючими мотивами. Зокрема, у 1999 
році стосовно 84 осіб такі кримінальні справи закриті за відсутністю в діях 
працівників міліції складу злочину, у 2000-у – стосовно 72, у 2001-у – 54, у 
минулому році – стосовно 69. Вже поточного року стосовно 13 осіб криміна-
льні справи також закриті з цих же мотивів. З решти таких кримінальних 
справ у більшості судової перспективи не вбачається. 

(«Іменем закону», №29, 18-24 липня 2003 р.) 

* * * 
За 5 лет количество сотрудников органов внутренних дел, осужденных 

за превышение власти и избиения граждан, сократилось втрое (34 судебных 
дела в прошлом году против 102 в 1998), а число уголовных дел, возбужден-
ных против правоохранителей, сократилось почти в 5 раз. Впрочем, далеко 
не все материалы следствия доходят до суда. Большинство тихо закрываются 
по причине «отсутствия состава преступления» в действиях стражей порядка. 
Такова статистика. Но вот число жалоб на злоупотребления правоохраните-
лей неуклонно растет. Так, только с начала года в органы МВД обратилось 
более 1000 граждан с жалобами на родную милицию... 

(«Вечерние вести», №121, 14 августа 2003 г.) 

* * * 
По состоянию на 1 июля с начала года, из органов внутренних дел 

Украины в дисциплинарном порядке были уволены 455 работников. Об этом 
сообщил госсекретарь МВДУ Александр Гапон. Он также добавил, что к ди-
сциплинарной ответственности привлекались почти 23 тысячи работников 
правоохранительных органов, подавляющее большинство из которых (свыше 
16 тысяч) наказано за «ненадлежащее выполнение своих служебных обязан-
ностей. 

(«Объектив-Но», г. Харьков, №33, 14 августа 2003 г.) 

* * * 
Збільшується кількість звернень щодо порушення конституційних прав 

громадян працівниками правоохоронних органів, приниження їх гідності, че-
сті, застосування недозволених методів тощо. 

Тільки в червні-липні цього року до Координаційного комітету по бо-
ротьбі з корупцією і організованою злочинністю надійшло понад 600 таких 
звернень. 
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За результатами розгляду таких звернень торік та цього року порушено 
79 кримінальних справ. За наслідками розслідування пред’явлено звинува-
чення 71 працівнику. 

(«Урядовий кур’єр», №137, 26 липня 2003 р.) 

Автономна Республіка Крим 

За поданням Уповноваженого з прав людини Ніни Карпачової на захист 
конституційних прав затриманих та заарештованих в Автономній Республіці 
Крим Міністерством внутрішніх справ України вживаються заходи на випра-
влення ситуації. 

Як раніше повідомлялося, Уповноваженим з прав людини у листопаді 
2002 року вивчався стан дотримання прав і свобод людини стосовно затри-
маних та заарештованих осіб в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ), кімна-
тах затриманих Київського та Центрального райвідділів міліції столиці АРК – 
міста Сімферополя. 

У відповіді на подання Уповноваженого з прав людини керівництво 
МВС України повідомило, що за допущені недоліки в роботі притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності чотири посадові особи з числа керівного 
складу. Зокрема, звільнено від займаної посади начальника ІТТ майора мі-
ліції Шпотенка І. А., понижено у займаній посаді начальника відділу адмінс-
лужби міліції підполковника Кириченка Л.В., оголошено сувору догану на-
чальнику Сімферопольського МУ полковнику Проценку А.А. та попередже-
но про неповну службову відповідність в.о. начальника відділу охорони 
громадського порядку УАСМ ГУ МВС України в АР Крим підполковника 
міліції Буйка М.К. 

(«Права людини», м. Харків, №2, 15-31 січня 2003 р.) 
Див. також – «Сегодня», №12, 18 января 2003г., 

«Голос Украины», №12, 22 січня 2003 р. 

* * * 
Центральний суд Сімферополя, відповідно до статті 365 частина 2 КК 

України, присудив колишнього оперуповноваженого Руслана Стельмаха до 
позбавлення волі на чотири роки з відбуванням покарання в кримінально-
виправній установі, колишнього оперуповноваженого Костянтина Суботіна – 
до позбавлення волі на строк 3,5 роки, але з відстрочкою виконання на три 
роки. Обидва позбавлені права обіймати посади в органах внутрішніх справ. 
Суд постановив стягнути з засуджених на користь потерпілої відшкодування 
морального збитку в сумі 6 тисяч гривень. Сама вона оцінила збиток у 20 ти-
сяч, однак суд врахував «реальні можливості» підсудних. 

Проте колегія з кримінальних справ Апеляційного суду Криму 4 березня 
2003 року дійшла висновку «про можливість виправлення Стельмаха Р.А. без 
відбування покарання» в ув’язненні й призначила йому випробувальний 
строк згідно зі ст. 75 КК України тому, що він, серед інших «пом’якшувальних 
обставин», «позитивно характеризується як за місцем роботи, так і за місцем 
проживання». 

(http://gazetanabat.narod.ru/2003.09/2003.09.10/milicionery_st.htm) 

http://gazetanabat.narod.ru/2003.09/2003.09.10/milicionery_st.htm)
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* * * 
Микола Курка, начальник департаменту роботи з персоналом МВС 

України: 
«...Двоє оперуповноважених карного розшуку Сімферопольського місь-

куправління мало того, що незаконно затримали громадянку, та ще й побили 
її, за що засуджені: один до трьох, другий – до чотирьох років позбавлення 
волі...» 

(«Іменем закону», №7, 14 лютого 2003 р.) 

* * * 
Местный суд Центрального района Симферополя осудил двух бывших 

милиционеров за убийство задержанного и превышение служебных полно-
мочий. В соответствии с приговором, бывшие сотрудники Киевского райот-
дела внутренних дел Симферополя – 31-летний Дмитрий Голованов и 28-
летний Сергей Бойко, которые обвиняются в убийстве 26-летнего симферо-
польца Ниязи Гафарова летом 2001 года и превышении служебных полномо-
чий при его допросе, приговорены соответственно к 14 и 3 годам лишения 
3свободы. Суд признал Д. Голованова виновным в умышленном убийстве без 
отягчающих обстоятельств по ст. 115 ч.1 УК Украины и в превышении слу-
жебных полномочий с применением оружия и насилия – ст. 365 ч.3 УК 
Украины, а С. Бойко – в превышении служебных полномочий с применением 
насилия по ст. 365 ч.2 УК Украины. Адвокаты осужденных намерены обжа-
ловать приговор в апелляционном суде Крыма. Согласно данным уголовного 
дела, в ночь на 12 июля 2001 года сотрудники Киевского районного отдела 
внутренних дел Симферополя задержали Н.Гафарова по подозрению в сове-
ршении кражи. При задержании он сопротивления не оказывал. Н. Гафаров 
был доставлен в райотдел милиции к часу ночи. Как установил суд, дежури-
вший по райотделу Д.Голованов, а также стажер, младший инспектор-кинолог 
С. Бойко в это время «ужинали с употреблением алкоголя», поскольку судмед-
экспертиза установила в крови Д. Голованова 2,3 промилле алкоголя. 

Как заявили свидетели, из задержанного Н. Гафарова сразу же начали 
«выбивать признание» в ограблении, при этом С. Бойко ограничился неско-
лькими ударами. Через некоторое время он уехал домой на такси. После его 
отъезда Д. Голованов одел на задержанного наручники и заставил его дер-
жать руки над головой, после чего продолжал избивать его кулаками, ногами 
и табельным пистолетом Макарова. Эксперты позже обнаружат на теле 
Н. Гафарова многочисленные ссадины и кровоподтеки. Во время избиения в 
кабинет несколько раз заходил свидетель, по информации которого и был за-
держан Н. Гафаров. Примерно в половине четвертого ночи пришедший в от-
чаяние Н. Гафаров схватил со стола нож и нанес удар в грудь Д. Голованову, 
а потом – три удара в спину свидетелю. Эти действия суд расценил как необ-
ходимую оборону от неправомерных действий милиционера. В ответ Д. Голо-
ванов застрелил Н. Гафарова из своего табельного оружия. 

(«Зеркало недели», №26-27, 12-25 июля 2003 г.) 
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* * * 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
29 августа 2003 года местный суд Центрального района г. Симферополя 

в составе: 
председательствующего судьи Гулевича Ю. 
при секретаре Гримовой Г.А. 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Иззетова Дже-

миля Джеппаровича к Государственному казначейству Украины о взыскании 
вреда, причиненного незаконным содержанием под арестом 

УСТАНОВИЛ: 
Иззетов Д.Д. обратился в суд с заявлением о возмещении ему морально-

го вреда в сумме 5000 грн. причиненного незаконным содержанием его под 
арестом в следственном изоляторе № 15 г. Симферополя в течение 7 дней, с 3 
по 10 октября 2000 г., без каких-либо предусмотренных законом оснований. 
При этом не имелось приговора, постановления или приказа какого-либо 
уполномоченного государственного органа для содержания его под арестом. 

Нарушение допущено при таких обстоятельствах: 03.04.2000 г. Иззе-
тов Д.Д. был задержан следователем ГУ МВД Украины в Крыму Селемето-
вой Э.Э. в качестве подозреваемого. Впоследствии на основании постановле-
ния следователя прокурором АР Крым была дана санкция на избрание меры 
пресечения в отношении его – содержание под стражей – на срок 6 месяцев, 
т.е. до 03.10.2000 г. После 03.10.2000 г. срок содержания Иззетова Д. Д. под 
стражей в установленном законом порядке (т. е. Генеральным прокурором 
Украины или его заместителем) не продлевался. Однако после 03.10.2000 г., 
после истечения санкции прокурора на арест, Иззетов Д.Д. не был освобож-
ден из-под ареста, продолжал содержаться в СИЗО №15 до 10.10.2000г. При-
чинен значительный вред его гражданскому праву на личную свободу и личную 
неприкосновенность (ст. 29 Конституции Украины). Иззетов Д.Д. принудительно 
содержался в изоляции, в неприятной и тяжелой тюремной обстановке, был изо-
лирован от родных, лишен нужных вещей, удобств, полноценного питания, ис-
пытывал физические и моральные страдания, отчаяние, страх и чувство беспо-
мощности перед произволом со стороны государственных учреждений. 

Представитель Государственного казначейства Украины иск не признал, 
мотивируя тем, что согласно ст.32 Закона Украины «О бюджете» возмещаю-
тся средства из бюджета в связи с причинением вреда органами прокуратуры, 
суда, если дело было закрыто, или вынесен оправдательный приговор. В дан-
ном случае государство не отвечает за вред, является ненадлежащим ответ-
чиком. 

Представитель 3-го лица – следственного изолятора №15, считает, что 
они не могут нести ответственность, поскольку не было документов на осво-
бождение Иззетова Д.Д. 

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, считает, что иско-
вые требования подлежат удовлетворению. 

03.04.2000 г. Иззетов Д.Д. был задержан следователем ГУ МВД Украи-
ны в Крыму Селеметовой Э.Э. в качестве подозреваемого. Впоследствии на 
основании постановления следователя прокурором АР Крым была дана санк-
ция на избрание меры пресечения в отношении него – содержание под стра-
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жей – на срок 6 месяцев, т.е. до 3.10.2000 г. После 03.10. 2000 г. срок содер-
жания Иззетова Д.Д. под стражей в установленном законом порядке (т. е. Ге-
неральным прокурором Украины или его заместителем) не продлевался. Однако 
после 03.10.2000 г., после истечения санкции прокурора на арест, Иззетов Д.Д. 
не был освобожден из-под ареста, продолжал содержаться в СИЗО №15 до 
10.10.2000г. несмотря на то, что постановлением ст. следователя по ОВД ГСУ 
МВД Украины Кирсанова И.В. от 03.10.2000г. Иззетову Д.Д. изменена мера 
пресечения: содержание под стражей на подписку о невыезде. То есть судом 
бесспорно установлено, что истец в течение 7 дней незаконно содержался под 
стражей, так как в соответствии с ч. 3 ст.20 Закона Украины «О предваритель-
ном заключении» гражданин подлежит немедленному освобождению в связи 
с окончанием срока содержания под арестом. 

Причинен значительный вред его гражданскому праву на личную свободу 
и личную неприкосновенность (ст. 29 Конституции Украины). Иззетов Д.Д. 
принудительно содержался в изоляции, в неприятной и тяжелой тюремной 
обстановке, был изолирован от родных, лишен нужных вещей, удобств, полно-
ценного питания, испытывал физические и моральные страдания, отчаяние, 
страх и чувство беспомощности перед произволом со стороны государст-
венных учреждений. 

В результате значительных переживаний, которые состоят в непосредс-
твенной, причинной связи с незаконным содержанием под стражей, истцу 
причинен моральный вред по вине должностных лиц следственного изолято-
ра №15 и СУ ГУ МВД Украины в Крыму. 

Согласно сообщения ст.следователя по ОВД ГСУ МВД Украины Кирса-
нова В.И. предварительное следствие по уголовному делу по обвинению Из-
зетова Д.Д. окончено 04.08.2003 г., и после ознакомления обвиняемых с ма-
териалами уголовного дела дело будет направлено в суд. 

Таким образом, через 2 года и 10 месяцев после незаконного содержания 
Иззетова Д.Д. под стражей, приговора по его уголовному делу нет, и суд счи-
тает возможным прямое применение требований ст. 443 ГК Украины и ст. 56 
Конституции Украины, в соответствии с которыми каждый имеет право на 
возмещение за счет государства морального ущерба, причиненного незакон-
ными действиями органов государственной власти, в данном случае, должно-
стных лиц следственного изолятора № 15 г. Симферополя и СУ ГУ МВД 
Украины в Крыму. 

Руководствуясь ст.ст. 19, 29, 56, 124 Конституции Украины, ст.ст. 440-1, 
443 ГК Украины, ст.ст. 12-14 Закона Украины «О порядке возмещения вреда, 
причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, пред-
варительного следствия, прокуратуры и суда», суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
Взыскать в пользу Иззетова Джемиля Джеппаровича с государственного 

бюджета через Государственное казначейство Украины в счет возмещения 
морального вреда 5000 грн. 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Апелляци-
онный суд АР Крым через местный суд Центрального района города Сим-
ферополя в течение 15 дней со дня его вынесения. 

Судья Ю.Гулевич 

(«Права людини», м. Харків, №34, 1-15 грудня 2003 р.) 
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Вінницька область 

Оксана Пустовiт: 
Вперше начальник УМВС у Вiнницькiй областi з власної iнiцiативи 

провiв прес-конференцiю у редакцiї нашої газети. Вперше працiвники «33-го 
каналу» зустрiлися iз новим обласним керiвником правоохоронцiв – Валерiєм 
Лiтвiном: 

– Вашу газету менi представили як опозицiйну, i що у вас багато крити-
чних статей на адресу мiлiцiї. Я дуже правильно розумiю критику, але, 
повiрте, так, як я критикую своїх людей, жодна преса не зможе цього зроби-
ти. Зараз я вiдповiдаю за всю мiлiцiю Вiнниччини. Так, буду приймати вашi 
пiдказки, i реагування буде жорстким, незалежно, хто це – полковник, майор 
чи сержант. Скажу так: менi соромно за тих, хто ганьбить нашу професiю... 

Зрозумiло, перестановки будуть серйознi, з впевненiстю можу сказати, 
що деякi керiвники Вiнницької областi почуваються тут «удiльними князька-
ми», особливо начальники мiлiцiї, якi прихопили «князiвства» i абсолютно не 
впливають на обстановку. Я провiв двi наради, колегiю i скажу вам чесно – 
тоскно менi стало. Але не все так погано, є нормальнi люди, потенцiал. Треба 
вiддати належне тим, хто працював до мене, чимало зроблено iз оснащення 
матерiально-технiчної бази. Таких багатих адмiнiстративних споруд, як на 
Вiнниччинi, нiде немає. 

– До нашої редакцiї надходить чимало скарг на роботу працiвникiв 
мiлiцiї. Зокрема, хотiлося почути вашу думку з приводу того, що вiдбувається 
у Немировi, у кафе «2000», де правоохоронцi побили персонал. 

– Коли я почитав кілька номерів вашої газети, вона мені сподобалась. 
Відчувається професійний рівень. Ще до вашої публiкацiї у мене на столi 
лежали матерiали службового розслiдування. Одного працiвника вже звiльнили. 
Там ситуацiя має двi сторони – ви написали тiльки позицiю потерпiлих. Але з 
будь-якої ситуацiї працiвник мiлiцiї повинен гiдно вийти. Якби немирiвськi 
мiлiцiонери були мудрими i розумними людьми, вони знайшли б iнший спосiб, 
як вiдреагувати, натомiсть вони у кафе влаштували бiйку. 

(«33-й канал», м. Вінниця, №41 8 жовтня 2003 р. 

* * * 
Навесні цього року ми писали про трагедію, яка сталася в Хмільнику. 

27-річного Ігоря Червінського на очах у дружини і двох доньок на смерть 
збив машиною п’яний працівник міліції – дільничний Леонід М. Однак, 
пред’явити позов до правоохоронних органів батьки і дружина загиблого не 
могли, бо за документами виявилось, що Леонід напередодні звільнився з ор-
ганів внутрішніх справ. Та родичі впевнені, що документи було сфальсифіко-
вано, бо в день вбивства міліціонер виконував свої обов’язки як дільничний 
на святі Перемоги у сусідньому селі. Він був у формі з погонами та мав при 
собі посвідчення. 

Однак, свою вину Леонід не визнає і каже, що Ігор сам кинувся під ко-
леса. Прокуратурою Хмільника була порушена кримінальна справа, і Леоніду 
пред’явили обвинувачення. А через 4 дні справу… закрили. 

Розповідають батьки Ігоря: 
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– Кримінальна справа направлена до міського суду з постановою про за-
криття в зв’язку з амністією, оскільки злочин вчинений з необережності і Ле-
онід підпадає під дію Закону «Про амністію». І прокуратура з прийнятим рі-
шенням погодилась. Люди, навіщо ж з нас робити нетямущих? Яка це може 
бути необережність, коли він п’яний сідав за кермо (є результати судмедекс-
пертизи), а тільки цей факт вже є злочином. А він же дитину нашу забив на 
смерть, і це називають необережністю? Крім того, нас, потерпілих по справі, 
не викликали на жодне судове засідання. Про те, що Леоніда звільнили за 
амністією, ми взагалі дізналися тільки з документів, які надійшли нам з суду. 
Там написано, що ми можемо оскаржити справу впродовж 10 днів, а докуме-
нти ми отримали на руки, вже коли цей термін пройшов. 

У нас є заява, написана Леонідом голові міського суду: «Свою вину не 
визнаю, однак проти закриття кримінальної справи відносно мене згідно із 
Законом «Про амністію» не заперечую». Але ж це глузування з пам’яті нашо-
го сина. Запитують, чи він не проти, щоб його відпустили. Який же злочи-
нець захоче в тюрму? 

З такими питаннями батьки загиблого пішли на прийом до начальника 
обласного управління УМВС. Він пообіцяв, що справу передасть у СБУ, щоб 
перевірили правильність звільнення з правоохоронних органів Леоніда М. 
Також було наказано начальнику Хмільницького райвідділу міліції таки 
виплатити сім’ї потерпілих гроші. 

…У Ігоря залишилось дві донечки 5 і 6 років. Такого дня не було, щоб 
вони не ходили на цвинтар до татка на могилу. А цей чоловік, що забрав у 
них батька, має їм виплачувати по 18 гривень 20 копійок… 

P.S. Коли матеріал був готовий до друку, в редакцію зателефонували ба-
тьки Ігоря і повідомили, що відбулося судове засідання про відшкодування 
матеріальної і моральної шкоди. Суд зобов’язав Леоніда М. виплатити сім’ї 
Ігоря Червінського 8000 матеріальної і 15000 моральної шкоди. 

(«33-й канал», м. Вінниця, № 52, 24 грудня 2003 р. 

Донецька область 

Эта история началась в 1999 году, когда накануне президентских выбо-
ров в почтовых ящиках Донецка были найдены газеты, материалы которых в 
той или иной степени затрагивали честь и достоинство Л.Д. Кучмы. По обви-
нению в их распространении был арестован известный донецкий адвокат 
Сергей Салов, который после «отсидки» в СИЗО был выпущен на свободу и 
должен был получить компенсацию за полученный моральный ущерб. О том, 
как развивались события далее, рассказывает сам Сергей Салов: 

– Мое выяснение отношений с прокуратурой Донецкой области и горо-
дским отделом УМВД продолжалось полтора года. Его итогом стало реше-
ние Ворошиловского суда г. Донецка от 15 июня 2001 года о признании дей-
ствий этих государственных структур незаконными с последующим воз-
мещением мне морального вреда. В качестве компенсации я просил 500 
тыс. грн., но суд принял решение о выплате 3000 грн. в пропорции 50х50. 
Впоследствии данное решение было обжаловано ответчиками в апелляци-
онном суде Донецкой области, который изменил его только в части взыска-
ния. 17 мая 2002 года Верховный суд Украины поставил окончательную точ-
ку в этом деле, оставив в силе вышеупомянутые решения. 
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Деньги должны были быть взысканы за счет Государственного бюджета 
через управление Государственного казначейства в Донецкой области. По-
скольку находится последнее в Калининском районе г. Донецка, в соответст-
вии с нормами Закона Украины «Об исполнительном производстве», я обра-
тился в отдел государственной исполнительной службы (ОГИС) данного ра-
йона. Ответ на это обращение я получил спустя год, в ноябре 2002-го, в форме 
постановления об отказе открытия исполнительного производства, посколь-
ку, по мнению государственного исполнителя, для решения этого вопроса в 
свою пользу я должен был обратиться в Государственное казначейство по 
месту жительства. В данном случае речь шла о Киевском районе г. Донецка. 
В управлении Государственного казначейства Украины в Киевском районе 
г. Донецка у меня вообще отказались принимать документы, ссылаясь на то, 
что в решении суда данная структура вообще не фигурирует... 

Очередное обращение в ОГИС Калининского района закончилось тем, 
что меня направили в Печерский ОГИС г. Киева, мотивируя это тем, что на 
его территории находится Государственное казначейство Украины, со счетов 
которого и должны быть списаны средства в мою пользу согласно ст. 32 За-
кона Украины «О бюджете на 2003 год». Оказывается, не государственная 
исполнительная служба, а я лично должен был обращаться непосредственно 
в Киев, в Печерский ОГИС. Я внимательно изучил указанную статью о гос-
бюджете, но не нашел в ней никаких указаний, чтобы ее применяли подобным 
образом. В ней говорится лишь о механизме списания денежных средств Го-
сказначейством Украины (сроки, счета, отчетность), но никаких изменений в 
общий порядок исполнения судебных решений эта статья не содержит. В де-
кабре 2002 года я выслал на указанный адрес заказным письмом с уведомле-
нием о вручении все необходимые документы, но оно вернулось ко мне два 
месяца спустя в том же виде, как было отправлено, с отметкой об отказе по-
лучателя его принять. 

Поиски истины продолжались до апреля 2003 года, до момента, когда 
Министерство юстиции направило в свои областные подразделения письмо, 
в котором предписывало ознакомить всех участников исполнительного прои-
зводства с номерами счетов в г. Киеве, с которых списываются денежные сред-
ства в качестве компенсации за незаконные действия суда, прокуратуры и 
т.д. На основании положений данного письма я снова обратился в ОГИС по 
месту жительства в Киевском районе, и инспектор вновь отказал мне в отк-
рытии исполнительного производства, поскольку, по его мнению, обращать-
ся я должен по месту нахождения органа взыскания – в Калининском районе. 

Все это мне изрядно надоело, и в настоящее время в Калининском суде 
находится мое исковое заявление, ответчиком в котором выступает Калинин-
ский ОГИС, управление Государственного казначейства в Донецкой области 
и казначейство по месту жительства. В нем я прошу признать незаконным 
бездействие ответчика и взыскать с государства 5 тыс. грн. в качестве воз-
мещения морального вреда. 

Мне как юристу интересно разобраться в этих юридических «джунглях». 
Понять, каков все-таки порядок обращения для осуществления принудитель-
ного взыскания денежных средств из госбюджета Украины в качестве воз-
мещения морального вреда, причиненного незаконными действиями работ-
ников правоохранительных органов. Чтобы простые граждане могли рассчи-
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тывать на то, что, пройдя все круги издевательств государственной машины, 
они получат компенсацию за потерянные здоровье, нервы и спокойную жизнь. 

(«Зеркало недели», №49, 26 декабря 2003 г.) 

Дніпропетровська область 

Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовные дела по 
фактам превышения служебных полномочий, сообщил на пресс-конференции 
прокурор области Владимир Шуба. К ответственности привлекаются сотруд-
ники Жовтневого и Красногвардейского РОВД Днепропетровска. Речь идет 
об избиении задержанных граждан сотрудниками милиции. 

(«Киевские ведомости», 26 сентября 2003 г.) 

Житомирська область 

* * * 
Майор милиции, во время погони почти в упор расстрелявший машину с 

подростками на центральной улице одного из сел Житомирской области, 29 
декабря приговорен к пяти годам лишения свободы – за превышение служе-
бных полномочий. 14-летняя Катя Яценко, получившая огнестрельные ране-
ния в легкое и позвоночник, перенесла четыре операции и стала инвалидом 

С момента трагедии прошло чуть меньше года. Кате, чудом оставшейся 
в живых, пришлось перенести четыре операции. Только два месяца назад 
врачи удалили последний из четырех осколков, попавших в ее тело. Для того 
чтобы отыскать застрявший в позвоночнике фрагмент пули, хирургам 17-й 
клинической больницы Киева понадобилось четыре с половиной часа. Сей-
час девочка уже ходит. Правда, с большим трудом, приволакивая ногу. На 
левой руке двигается лишь один палец. Ребенку назначили пенсию по инва-
лидности, о посещении школы пока нет и речи. Но больше всего тревожит 
Катину маму то, что дочка совершенно упала духом после случившегося с 
ней несчастья. 

– Раньше была такой веселой девчушкой, – говорит Галина Ильинична. 
– А теперь стала совсем другим человеком. Никогда не улыбнется, замыкает-
ся в себе. Недавно выпал снег, все дети на санках катаются, а Катя на эту го-
ру смотрит и... плачет. 

Против Николая Корнейчука было возбуждено уголовное дело по ст. 365 
ч.3 Уголовного Кодекса Украины – превышение служебных полномочий, пре-
дусматривающее лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Остальные участ-
ники погони, как ни странно, выступили лишь в роли свидетелей. Катина ма-
ма и Петр Талах обратились в суд с иском о возмещении морального и матери-
ального ущерба. Расследование, а затем и судебное слушание, во избежание 
кумовщины, проводилось в соседнем Коростышевском районе. Все это время 
майор Корнейчук находился на свободе, под подпиской о невыезде. 

Суд тянулся почти шесть месяцев. На одном из последних слушаний 
присутствовал корреспондент «ФАКТОВ». Прокурор Виктор Джунь, высту-
пая с обвинительной речью, попросил для подсудимого четыре года лишения 
свободы, а также лишения звания и права в течение трех лет занимать руко-
водящие должности. 
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– Согласно Закону о милиции, подсудимый мог применить оружие (тем 
более такое серьезное, как боевой автомат) в границах населенного пункта 
лишь в случае крайней необходимости, – подчеркнул прокурор. – Если бы 
поведение водителя машины-беглянки угрожало здоровью и жизни людей. 
Стреляя из автомата на людной улице, майор милиции подвергал смертель-
ной опасности не только пассажиров «шестерки», но и гуляющих прохожих, 
и жителей окрестных домов. 

По мнению выступившего вслед за прокурором защитника, майора сле-
довало бы оправдать. Водитель «шестерки», дескать, сам спровоцировал ак-
тивные действия по его задержанию со стороны милиции. Не остановился, 
увидев светящийся жезл инспектора ГАИ, не отреагировал на предупредите-
льные выстрелы. Въехал в село на большой скорости и несся прямо по на-
правлению к главной улице, по которой в этот момент шли возвращающиеся 
с дискотеки подростки. Он мог передавить прохожих! К тому же, дескать во-
дитель «Жигулей» препятствовал обгону, «умело маневрируя вправо-влево» 
(Петр Талах возразил на это, что под выстрелами и не так завихляешь. – Авт.). 
Но главное, в чем провинился 19-летний водитель – в том, что слишком рез-
ко свернул в боковую улочку, и машина ГАИ по инерции... чуть не врезалась 
в растущее на обочине дерево! А значит (последовал вывод защиты), своими 
действиями он подверг опасности жизнь работников милиции! Следователь-
но, стрелять надо было во что бы то ни стало... 

В судебных прениях выступил и сам майор Корнейчук. Коллеги отзыва-
лись о нем как о «достойном офицере, за годы службы в милиции не имев-
шем ни одного взыскания». 43-летний майор устало рассказал о том, сколько 
погонь, сколько пойманных преступников у него за плечами. «А сейчас нер-
вы не выдерживают, – вздохнул милиционер. – Еще нужно посмотреть, кто 
понес больше моральных убытков!» Всего лишь один раз бывший страж по-
рядка сорвался на выпад в сторону истцов: «Не надо мне рассказывать, что 
автомат не игрушка! Все вы тут специалисты...» 

В уголовном деле нет ответа на вопрос, был ли майор Корнейчук трезв 
Слушая гладкую, прекрасно выстроенную речь защитника, я думала: 

допустим, все, что им рассказано, действительно так. Майор, в пылу служеб-
ного рвения вообразив себя Джеймсом Бондом, задерживал преступников, не 
щадя ни себя, ни окружающих. Но в машине ГАИ, кроме Корнейчука, при-
сутствовали еще трое взрослых, разумных мужчин. Как они могли так друж-
но согласиться с неадекватными действиями майора? После судебного засе-
дания я задала этот вопрос прокурору. 

– В начале следствия в показаниях участников рейда проскальзывали 
нестыковки, – рассказал Виктор Джунь. – Один утверждал, что не помнит, 
действительно ли инспектор ГАИ пытался остановить «шестерку» при помощи 
жезла. Другой якобы вообще предлагал прекратить преследование – мол, ни-
чего хорошего из этой затеи не выйдет. Но на суде все трое выступали как по 
писаному. Мол, майор сказал, что это бандиты, ему поверили. Дальше гово-
рил и действовал только майор. Говоря иными словами, пускай Корнейчук 
сам отвечает за свои поступки, а мы здесь совершенно ни при чем. 

Возникает также вопрос: были ли трезвы участники погони – как с од-
ной, так и с другой стороны? Отец Петра Талаха рассказывал, что сразу после 
ЧП сына повезли в больницу сдать анализ на содержание алкоголя в крови. 
Результат оказался отрицательным. Он потребовал, чтобы тест на наличие в 
организме спиртного прошли и участники погони. Но, по его словам, они за-
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крылись в кабинете у врача и велели ему «не беспокоиться, потому что это не 
его ума дело». Тогда мудрый папаша на следующий день подхватил сына и 
отвез в Киев. В столице независимые эксперты еще раз подтвердили, что 19-
летний водитель на момент ЧП был трезв. 

– Может, вечером 18 января четверка проверяющих, закончив рейд, 
«приняла на грудь»? И этим объясняются их неадекватные поступки? 

– В отношении Николая Корнейчука анализ на содержание алкоголя в 
крови не проводился. Во всяком случае, в деле такого документа нет. А Петр 
Талах, пройдя независимую экспертизу, поступил разумно. Иначе, вполне во-
зможно, мог бы оказаться крайним. 

Интересно, что эти слова прокурора, сказанные вне заседания, нашли 
подтверждение в зале суда. Представитель Малинского РОВД, присутствова-
вший в качестве гражданского ответчика, так откровенно и заявил: 

– Жаль, что Талаха нельзя привлечь к криминальной ответственности! 
Ведь, по-хорошему, именно он должен был сейчас сидеть на скамье подсу-
димых, а майор Корнейчук – находиться на месте свидетеля. 

Ясно, что такой вариант Малинскую милицию устроил бы больше. Учи-
тывая самые положительные отзывы о майоре со стороны его коллег, Корос-
тышевский районный суд приговорил Николая Корнейчука к пяти годам ли-
шения свободы (больше, чем просил прокурор, но все равно меньше нижнего 
предела по статье 365 ч.3 УК Украины). Моральные иски потерпевших удов-
летворены частично, материальные претензии матери Кати Яценко отклоне-
ны вовсе. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке. 

(«Факты», 26 декабря 2003 г.) 

Запорізька область 

Минувшая суббота стала для сотрудников запорожской милиции насто-
ящим Судным днем. Без кавычек – в прямом смысле слова. Высокое столич-
ное начальство в лице замминистра внутренних дел генерал-майора Анато-
лия Присяжнюка подводило итоги десятидневной отработки области брига-
дой МВД: обличало (как принято в последнее время, всех и вся), давало 
советы прокуратуре и СБУ разобраться со статьей «Бригада» в газете «До-
сье» и распределяло кресла (по каким принципам, осталось загадкой). 

Все плохо – такова в двух словах оценка, которую дал заместитель ми-
нистра внутренних дел Анатолий Присяжнюк работе запорожской милиции... 

Не может быть терпимым состояние дел, сложившееся с охраной задер-
жанных и взятых под стражу лиц, в специальных подразделениях милиции: 
условия содержания не отвечают требованиям Совета Европы, людей не ко-
рмят, организация работы этих заведений не отвечает требованиям и Прика-
зам МВД. Не принято исчерпывающих средств для наведения соответству-
ющего порядка в учетно-регистрационной дисциплине... 

Когда все плохо, принято искать виноватых или крайних. Что и было 
сделано: за 10 дней работы в Запорожской области специалисты МВД сумели 
не только выявить недостатки, которые министерством не замечались годами, 
но и вычислить тех, кто в них повинен. Таковых оказалось более 70 человек. 

«По результатам проверки нами приняты меры к ряду руководителей, 
которые не смогли организовать работу по защите прав и свобод граждан. На 
сегодняшний день освобождены от занимаемых должностей 5 руководителей 
районного уровня и 2 руководителя областного уровня: это начальник госав-
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тоинспекции и первый заместитель начальника УМВД Украины в Запорожс-
кой области. 67 человек привлечены к дисциплинарной ответственности (36 
из них – за нарушение учетно-регистрационной дисциплины). Ряд руководи-
телей понижены в должностях и специальных званиях», – заявил Анатолий 
Присяжнюк. 

Самая большая сенсация состоявшейся в субботу коллегии – освобож-
дение от должности первого заместителя начальника областного УВД полко-
вника Рыжова. Формулировка Присяжнюка: «Не сумел организовать работу 
в соответствии с Указом Президента относительно усиления правопорядка и 
защиты прав и свобод граждан. На сегодняшний день 16 убийств осталось не-
раскрытыми, тяжкие преступления не раскрываются, организация работы не 
отвечает требованиям приказов министерства». 

Не исполнять Указы Президента, конечно, не хорошо, но почему 
отвечать за их исполнения должен один из первых замов, а не начальник об-
ластного УВД, непонятно. Как, впрочем, и то, почему при нераскрытых 16-
ти убийствах подполковнику, возглавляющему управление уголовного роз-
ыска (т. е. именно то подразделение, которое отвечает за раскрытие убийств 
и тяжких преступлений), дают звание полковника, а начальника криминаль-
ной милиции понижают в должности. 

(«Досье», г. Запорожье, №43, 16 октября 2003 г.) 

Львівська область 

После визита в мае н.г. во Львов Ольги Колинько с должности полетели 
даже те, кто считался высококлассными профессионалами, как, например, 
областной прокурор Богдан Рынажевский и начальник областной милиции 
Василий Рябошапка. Однако только после увольнения этих руководителей 
достоянием гласности стала информация, представленная О. Колинько руко-
водству государства. Яркий пример – «история женщины, которая уже пятый 
год сидит без суда во Львовском СИЗО», о чем «координаторша» сообщила и 
через передачу «Эпицентр» (ТРК «1+1»). По этому поводу авторитетная в крае 
«Львівська газета» 2 октября 2003 года напечатала статью, из которой стоит 
процитировать абзац: «Г-жа Колинько просто сказала неправду. Во-первых, 
она ЗНАЛА, что милиция сработала оперативно. Во-вторых, она ЗНАЛА, что 
еще в 2002 году (!!!) Кушинская получила 5 лет, т.е., находилась за решеткой 
законно. В-третьих, Колинько ЗНАЛА, что прокуратура НЕОДНОКРАТНО 
направляла дело убийцы в суд, а тот отфутболивал его обратно. В-четвертых, 
Колинько знала, что Кушинской предъявлено еще и обвинение в убийстве, 
поэтому она и сидит в СИЗО». 

В конце лета судьба галицкого коллеги должна была постичь и прокурора 
Одесской области Михаила Косюту. Государственное телевидение (НТКУ) 
через свои «Новости» 31 августа 2003 года с участием О. Колинько привело 
«факты», один из которых звучал так: работники областной прокуратуры, 
угрожая административным арестом в 15 суток, МОГЛА использовать лю-
бого в качестве бесплатной рабочей силы в ходе строительства или ремонта 
собственных домов. Что означает «МОГЛИ использовать»? Использовали 
или нет? 

Во время посещения в сентябре Донецка по поводу жалоб жителей, 
пришедших на прием к Колинько «за справедливостью», не получивших до-
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лжного внимания и обратившихся к журналистам, она сказала: «Мне фиоле-
тово, кто и что обо мне пишет». 

(«Голос Украины», №206, 31 октября 2003 г.) 

* * * 
Колишніх дільничних інспекторів міліції Городоцького РВ УМВСУ у 

Львівській області Кетова Р.В. та Пашкевича А.Р. «вироком Місцевого суду 
Пустомитівського району Львівської області від 11 червня 2003 року було ви-
знано винними та засуджено за те, що 17 грудня 2001 року вони в приміщен-
ні Городоцького РВ УМВСУ у Львівській області вчинили злочинне діяння, 
яке виразилося у перевищенні своїх службових повноважень, – тобто умисне 
вчинення службовою особою дій, які явно виходили за межі наданих їм прав 
чи повноважень, – що привело до спричинення тяжких наслідків по відно-
шенню до потерпілого Канафоцького Івана Івановича. 

Таке перевищення службових повноважень по відношенню до потерпі-
лого виразилося в тому, що воно супроводжувалося насильством, яке приве-
ло до спричинення потерпілому тяжких тілесних ушкоджень».  

Судом встановлено, що «17 грудня 2001 року біля 19 год. 30 хв. Кетов Р. та 
Пашкевич А.Р. перебуваючи на службі, приїхали на автомашині «Фольксва-
ген» під керуванням Пашкевича на залізнодорожний вокзал у м. Городку, 
Львівської області. В той час там перебував потерпілий Канафоцький І.І., 
який знаходився у стані алкогольного сп’яніння та чекав електричку. 

Підійшовши до потерпілого і запитавши у нього документи (яких Кана-
фоцький І.І.) при собі не мав, Кетов Р.В. та Пашкевич А.Р. запропонували 
останньому сісти в автомобіль і проїхати з ними в Городоцький РВ УМВСУ 
Львівської області. Таку вимогу працівників міліції потерпілий виконав. Піс-
ля прибуття останніх у райвідділ міліції Кетов Р.В. та Пашкевич А.Р. без 
будь-якого оформлення приводу потерпілого в черговій частині завели Кана-
фоцького І.І. на другий поверх приміщення у кабінет № 35. При цьому Паш-
кевич А.Р. сів за стіл, а Кетов Р.В. залишився стояти біля потерпілого, а по-
тім останнього обшукували. 

Після цього Кетов Р.В. наказав Канафоцькому II.підняти руки за голову. 
Коли потерпілий виконав таку вимогу, то Кетов Р.В. наявним у нього, рези-
новим кийком став наносити Канафоцькому І.І. удари по сідниці, по спині, 
інших частинах тіла. Такі удари Кетов Р.В. продовжував наносити і тоді, ко-
ли той впав на коліна та просився «про допомогу». У цей момент до потерпі-
лого підійшов Пашкевич А.Р., який також став наносити потерпілому удари 
по тілу наявним у нього «пластмасовим дорожнім показником». 

Після цього Пашкевич А.Р. підвів потерпілого на ноги, вивів з приміщен-
ня Городоцького РВ УМВСУ у Львівській області» (цитати з вироку  – Ред.). 

Кетов Р.В. засуджений за ч.3 ст. 365 КК України на 7 років позбавлення 
волі, Пашкевич А.Р. за ч.3 ст.365, ст..69 КК України – на 5 років позбавлення 
волі. Обидва також позбавлені права обіймати посади в системі органів МВС 
України на 3 роки.  

2 грудня 2003 року Апеляційний суд Львівської області розглянув апе-
ляційні скарги засуджених і задовольнив їх частково: залишивши кваліфіка-
цію злочину, суд пом’якшив міру покарання і призначив Кетову та Шашке-
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вичу відповідно 5 і 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати 
посади в системі МВС України на три роки. 

(Повідомлення Центру політико-правових досліджень СіМ) 

Луганська область 

В органах прокуратуры и судах Луганской области по фактам причине-
ния телесных повреждений гражданам расследуется 6 уголовных дел, по ко-
торым привлекаются к ответственности 9 сотрудников милиции. Об этом со-
общил начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными орга-
нами облгосадминистрации Леонид Горелик. По его словам, в течение 2003 
года осуждено 5 сотрудников милиции по трем уголовным делам. Против 
милиционеров не возбуждено ни одного уголовного дела по жалобам граж-
дан. Однако количество последних возросло: если в 2002 году жалоб граждан 
было 1215, то за 8 месяцев нынешнего года – 892. Изложенные в них факты 
ведомственной проверкой подтвердились лишь в 86 случаях. В результате 
чего к дисциплинарной ответственности привлечены 124 милиционера. 

(«Новый ракурс», г. Луганск, №40, 1 октября 2003 г., 
«Права людини», м. Харків, №28, 1-15 жовтня 2003 р.) 

Одеська область 

На одной из своих первых пресс-конференций в Одессе генерал Ивуш-
кин, сменивший на посту начальника областного управления милиции гене-
рала Григоренко, заявлял: 

– Важнейшими нашими задачами являются формирование привлекате-
льного имиджа украинского милиционера, обеспечение открытости, прозра-
чности в деятельности милицейских подразделений. 

Журналисты едва не рыдали от восторга, слыша такое. Предыдущий-то 
главный областной милиционер, похоже, о «привлекательном имидже» слы-
хом не слыхивал, а уж «прозрачную» деятельность» подчиненных и вовсе 
считал крамолой. Поэтому СМИ в те годы чаще снабжались дозированной 
(или «дезированной»?) информацией. 

Разумеется, информация о деятельности правоохранительных органов 
была и еще долго будет оставаться общественно значимой, то есть «предме-
том общественного интереса». А Закон Украины «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украины по вопросам обеспечения и бесп-
репятственной реализации права человека на свободу слова» статью 30 Зако-
на Украины «Об информации» (касающуюся информации с ограниченным 
доступом) дополнил абзацем. Он звучит так: «Информация с ограниченным дос-
тупом может быть распространена без согласия ее собственника, если эта инфор-
мация является общественно значимой, то есть если она является предметом 
общественного интереса и если право общественности знать эту информацию 
превосходит право ее собственника на ее защиту». 

Теперь ответьте, имеет ли общественность право знать о ситуации в среде 
правоохранителей, поскольку в СМИ нет-нет, да и появляются сообщения о 
«милиционерах-оборотнях», а в редакционной почте не редкость письма с 
жалобами на действия сотрудников МВД? Чтобы детально рассказать нало-
гоплательщику о том, какая милиция его «бережет», мы и попытались полу-
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чить нужную информацию из самого компетентного источника. И 11 апреля 
обратились с редакционным запросом к генералу Ю.Ивушкину. 

Вопросы были поставлены самые общие. Например, были ли случаи на-
рушения законодательства сотрудниками милиции, и если да, то какие? Ка-
кое наказание понесли выявленные нарушители? Имели ли место избиения и 
пытки арестованных и задержанных милицией граждан, какие виды правона-
рушений чаще всего допускают сотрудники милиции и т.п.? 

Мы наивно полагали, что если главный областной милиционер ратует за 
«привлекательный имидж» и за «прозрачность» своей деятельности, то исче-
рпывающие ответы на поставленные вопросы только засвидетельствуют на-
стоящее, а не декларативное стремление руководства областного УМВД улу-
чшать деятельность милицейских подразделений. 

Ответ пришел уже после майских праздников. Скорее, не ответ, а отписка. 
Заместитель начальника УМВД Украины в Одесской области И. Паук (кури-
рует кадровые вопросы) написал (цитирую дословно): «У зв’язку з тим, що 
інформація, яку ви просите надати, відноситься до конфіденціальної, згідно 
Закону України «Про інформацію», вона не підлягає наданню для ознайом-
лення». 

Надо, полагать, что число милиционеров, уволенных за правонаруше-
ния, составляет государственную тайну?! Проштудировав еще раз Закон «Об 
информации» и не обнаружив в заданных милицейским чинам вопросах ни-
чего, что могло бы подпасть под понятие «информация с ограниченным до-
ступом» (конфиденциальная или секретная), я решила объясниться с г-ном 
Пауком хотя бы по телефону: 

– Иван Васильевич, в ответе «Югу» вы ссылаетесь на Закон «Об инфор-
мации», который не позволяет вам предоставить газете затребованные сведе-
ния. Не могли бы вы уточнить, какие конкретно статьи этого закона вы имее-
те в виду? 

– Я не в курсе. Ответ для газеты готовил наш первый отдел, а я только 
подписал его(?! – Авт.). 

– Хорошо, тогда уточните, кто в этом отделе... 
Короче, договорились мы созвониться на следующий день в 14.00. Но и 

в оговоренное время, и через час, и через четыре часа служебный телефон 
зам. начальника УМВД Паука молчал. Не ответил он ни на следующий день, 
ни через трое суток... 

Тем не менее, я полагаю, эпистолярно-телефонное общение с руководс-
твом областной милиции не было напрасным. Теперь читатели знают досто-
верно, как и кем готовятся ответы на их запросы. И уже могут не сомневать-
ся, что милицейский чин высокого ранга не шибко ломает голову, подписы-
вая подготовленную подчиненными бумагу. 

И последнее. Если «доверчивый» и необязательный человек руководит 
кадровой службой милиции области, поневоле любой вопрос о правонаруше-
ниях в милицейской среде станет государственной тайной! 

Специально для И. Паука сообщаю: 
ст. 47 Закона Украины «Об информации» предусматривает «дисципли-

нарную, гражданско-правовую, административную ответственность» за на-
рушения законодательства Украины об информации. К таким нарушениям, в 
частности, относятся: 
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– необоснованный отказ в предоставлении соответствующей информации; 
– нарочитое сокрытие информации; 
– необоснованное отнесение отдельных видов информации к категории 

ведомостей с ограниченным доступом. 
Что же касается проблемы обеспечения «прозрачности» в деятельности 

правоохранительных органов области, хочется верить: эта публикация цели-
ком и полностью соответствует пожеланиям генерала Ивушкина... 

(«Юг», г. Одесса, №40, 7 июня 2003 г.) 

* * * 
Как мы уже сообщали («Юг» за 22 октября), в Одессе состоялась пресс-

конференция нового первого заместителя министра внутренних дел Украины 
генерал-майора милиции Михаила Манина. До своего назначения на эту 
должность М. Манин возглавлял УМВД в Винницкой, а затем в Черниговс-
кой областях. 

Михаил Манин назначен куратором МВД в Южном регионе Украины, в 
том числе и в Одесской области. 

Милиция в очередной раз взялась за чистку своих рядов. 
– Только за один последний месяц, – сказал Михаил Манин, – против не-

радивых сотрудников милиции возбуждено дел больше, чем за восемь пред-
ыдущих месяцев. На сегодняшний день открыто 23 уголовных дела против 
милиционеров, четыре из них – в этом году. 

Эта информация замминистра, честно говоря, вызвала среди журналис-
тов легкое замешательство. Дело в том, что 10 октября в Одессе побывал еще 
один заместитель министра внутренних дел (не «первый зам», а просто «зам») 
генерал-майор Анатолий Присяжнюк, который до недавнего времени возгла-
влял УМВД Украины в Полтавской области. Так вот, генерал Присяжнюк то-
гда нарисовал журналистам совсем иную картину: 

– Работа правоохранительной системы Одесской области оценивается 
положительно. Показатели по борьбе с преступностью выглядят даже лучше, 
чем в среднем по стране. 

Означает ли это, что в руководстве МВД нет единого мнения относите-
льно криминогенной обстановки и деятельности правоохранительной систе-
мы в нашей области? Если в течение десяти дней два замминистра одному и 
тому же обстоятельству дают диаметрально противоположные оценки, кому 
из них верить?! Где истина? 

Впрочем, в одном оба замминистра оказались солидарны – в оценке 
действий милиционеров Одесщины, препятствовавших 4 октября поездке де-
легатов из районов области на Форум демократических сил. Оба генерала об 
этом просто не знали. И до сих пор продолжают «не знать»! Несмотря на пу-
бликации в прессе, даже несмотря на то, что генерал Присяжнюк, напомню, 
еще 10 октября обещал лично разобраться в этом инциденте. Но то ли запа-
мятовал, то ли не придал этому большого значения, коль до сих пор не сооб-
щил прессе об итогах «разбора». И, видимо, по возвращении в Киев даже не 
счел нужным проинформировать о случившемся первого замминистра, к то-
му же куратора Одесской области. Только вряд ли невыполненные публич-
ные обещания высоких милицейских чинов или их отговорки по принципу 
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«знать не знают, ведать не ведают» способствуют повышению авторитета 
правоохранительных органов и улучшению их имиджа. О чем, на словах, так 
печется нынешнее руководство МВД. 

(«Юг», г. Одесса, №70, 25 октября 2003 г.) 

* * * 
3 декабря в здании областного управления милиции состоялась пресс-

конференция начальника УМВД Украины в Одесской области генерал-лейте-
нанта милиции Григория Епура. Главной ее темой стал доклад руководителя 
областной милиции о результатах работы органов и подразделений УМВД за 
истекшие одиннадцать месяцев. 

По поводу проблемы «чистоты мундира» генерал сообщил: в этом году 
47 сотрудников милиции привлечены к уголовной ответственности, 1918 – к 
административной, 33 – уволены из органов МВД. 

Что же касается преступлений, совершенных против журналистов, то из 
12 уже раскрыто девять, в том числе и избиение собственного корреспонден-
та газеты «Факты» Александра Левита. Это преступление и ход его расследо-
вания вызвали у присутствовавших в зале представителей СМИ наибольшее 
количество вопросов. Увы, не всеми ответами журналисты остались довольны. 

(«Юг», г. Одесса, №82, 6 декабря 2003 г.) 

Рівненська область 

Местный суд Ривне приговорил старшего инспектора государственной 
автоинспекции областного центра Ивана Г. к 3 годам лишения свободы за пре-
вышение служебных полномочий, повлекшие тяжелые последствия – смерть 
14-летнего подростка, передают «Українські Новини». 

Приговор был оглашен в минувшую среду, 24 декабря, после чего Иван 
Г. был взят под стражу в зале суда. Уголовное дело в отношении госавтоинс-
пектора рассматривалось более двух лет. По словам государственного обви-
нителя Оксаны Федоровой, дело долго находилось в суде по объективным 
причинам. По ее словам, суд был вынужден назначить подсудимому повтор-
ную психолого-психиатрическую экспертизу, а также вызвать эксперта из 
Львова для дачи показаний по медико-криминалистической экспертизе. Про-
курор добавила, что судебное следствие затянулось также из-за полугодового 
перерыва в судейских полномочиях судьи. 

Суд огласил, что в ночь с 20 на 21 мая 2000 года несший службу Г. заме-
тил на улице Ривне подозрительный автомобиль «Пежо-309» и решил пре-
следовать его. Для преследования инспектор воспользовался машиной «Су-
зуки-болено» внештатного сотрудника милиции. При этом машина не была 
оборудована специальными знаками ГАИ. За рулем «Пежо» находился 14-
летний Денис Матвийчук, а кроме него в машине был один пассажир. Суд 
доказал, что преследование закончилось остановкой обеих машин. Мат-
вийчук и пассажир вышли из автомобиля. После этого Г. сделал шесть выс-
трелов из табельного ПМ. Один из выстрелов смертельно ранил подростка. 
Согласно закону Украины «О милиции», милиционер имеет право стрелять 
только в движущийся автомобиль с целью его остановки, если водитель соз-
дает угрозу безопасности и жизни людей. Иван Г. обвиняется по статье 166 
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ч.3 Уголовного кодекса УССР 1960 года, которая предусматривает наказание 
в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет. Адвокаты – как потерпевших, 
так и подсудимого – заявили о намерении опротестовывать приговор в Апел-
ляционном суде Ривненской области. 

(Сегодня», №296, 27 декабря 2003 г.) 

* * * 
Світлана Федас, Микола Несенюк: 
Три з половиною роки минуло з того дня, як постріл інспектора ДАІ 

Івана Гуменюка обірвав життя 14-річного рівнянина Дениса Матвійчука. Це 
сталося в ніч з 20 на 21 травня 2000 року. Вина підлітка була лише в тому, що 
він їхав вечірнім містом автомобілем свого діда, не маючи на це права. Вста-
новлювати справжні обставини вбивства було непросто. Свідкам і родичам 
загиблого довелося пробиватися крізь завісу відомчої брехні, якою почали 
було прикривати злочин Івана Гуменюка. Не без допомоги преси, в тому чис-
лі й нашої газети, вдалося довести очевидне – Денис не був п’яний, не чинив 
спротиву діям міліції, не давши жодних підстав стріляти собі в спину з табе-
льної зброї. А якби це сталося не в центрі міста, посеред житлових будинків, 
при свідках? 

Не будемо робити подальших припущень, оскільки лише те, що інспек-
тор Гуменюк всі ці роки після вбивства провів не у слідчому ізоляторі, а на 
робочому місці, продовжуючи виконувати свої службові обов’язки з погона-
ми на плечах, є більш ніж красномовним фактом. Зазвичай у нас прийнято 
зачиняти до СІЗО навіть підозрюваних у вбивстві, аби вони не втекли і не пе-
решкоджали слідству. Будемо вважати, що інспектор ДАІ Іван Гуменюк всі 
ці три з половиною роки ретельно допомагав слідству встановити істину. Хо-
ча міг би у всьому щиро зізнатися впродовж п’яти хвилин. 

Справа про вбивство підлітка міліціонером таки дійшла до суду. 24 гру-
дня цього року було оголошено вирок: три роки ув’язнення Івану Гуменюку 
присудили за статтею про перевищення службових повноважень. Засуджено-
го взяли під варту в залі суду під ридання рідних Гуменюка і мовчання Ми-
коли Матвійчука, який напевно ніколи не простить собі, що навчив колись 
онука водити старенький «Пежо». 

Хоч Іван Гуменюк перебуває під вартою, судовий вирок стосовно нього 
ще не набув чинності. Оскаржити рішення суду мають намір обидві сторони 
процесу. У кожної – свої аргументи. 

– Вирок об’єктивний і обгрунтований, – заявив адвокат Бражніков, який 
захищав на суді інтереси потерпілого, – але надто м’який, адже навіть за по-
бутові убивства покарання значно суворіші. А тут перевищення службових 
повноважень і тяжкі наслідки, які поправити неможливо: смерть дитини. 

Протилежної думки дотримується захисник Івана Гуменюка адвокат Во-
лодимир Цуняк: 

– Основа під вироком є, але він необ’єктивний, оскільки мій підзахисний 
не винен. На мою думку, суд проігнорував об’єктивні докази і дослідив не усі 
версії, а покази свідків, які доводять правомірність дій інспектора, суд оцінив 
критично. Звичайно, ми оскаржуватимемо вирок. 

Навряд чи можна виміряти справедливість покарання роками ув’язнення. 
Життя, яке дається людині один раз, загиблому від міліцейської кулі Денису 
Матвійчуку не поверне вже ніякий суд. Головне – що суд таки відбувся, і був 
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оголошений вирок. Важлива не суворість покарання, а його невідворотність. 
Судячи з усього, вирок міліціонеру-вбивці прозвучав саме у ці дні не випад-
ково. Він став ще одним кроком до принципових і, хотілося б вірити, остато-
чних змін у свідомості нашого суспільства. Всенародне обурення масовим 
насильством з боку міліції таки прорвало греблю відомчого замовчування і 
міліціонерів почали судити так само, як і звичайних громадян. Буквально за 
кілька днів до оголошення вироку Івану Гуменюку ще в одному обласному 
центрі трьох міліціонерів було засуджено за побиття підозрюваного. І це 
тільки початок. 

Охоронець порядку в погонах і зі зброєю – такий самий громадянин, які 
всі ми. Він має нести таку ж саму відповідальність перед законом за свої зло-
чини. Ми нарешті збагнули цю істину і почали нею реально керуватися. Про-
зріння коштувало дорого. Платою за встановлення справедливості стала не 
одна скалічена людська доля. Смерть невинно загиблого Дениса Матвійчука, 
можливо, відвернула не одну біду, яка могла б статися, якби люди в міліцей-
ських погонах і досі продовжували почувати себе безкарними. 

(«Рівне вечірнє», №96, 26 грудня 2003 р.) 

Сумська область 

По результатам проведенной Генеральной прокуратурой Украины про-
верки соблюдения требований действующего законодательства органами внут-
ренних дел Сумской области во время проведения дознания и досудебного 
следствия взяли под стражу начальника Ковпаковского райотдела милиции 
Василия Андрющенко. В ходе проверки, в частности, были установлены фак-
ты служебной подделки процессуальных документов в уголовных делах, зло-
употребление служебным положением и незаконные закрытия уголовных дел, 
которые находились в производстве дознавателей Ковпаковского РОВД г. Сум. 
По информации пресс-группы прокуратуры области, таким образом только в 
течение ноября 2002 года были вынесены незаконные постановления о за-
крытии 43 уголовных дел, возбужденных по фактам совершения грабежей, 
разбойных нападений, краж, ряда других преступлений. Вследствие этого лица, 
виновные в совершении противоправных деяний, к уголовной ответственно-
сти не привлекались, а нанесенные пострадавшим убытки не возмещались. 
Как показала проверка, нарушения законодательства со стороны дознавате-
лей происходили по личным указаниям начальника Ковпаковского РОВД Ва-
силия Андрющенко. Генеральная прокуратура по данным фактам возбудила 
уголовное дело. 

(«День», №15, 28 января 2003 г.) 

* * * 
В Сумах оглашено судебное решение по делу бывшего начальника Ков-

паковского РО внутренних дел Василия Андрющенко. Как сообщает «Forum» 
со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области, Андрющенко приговорен 
к 4-м годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жи-
лья. Также он лишен звания майора милиции и по отбытии срока три года не 
сможет работать в правоохранительных органах. Экс-начальник РО милиции 
взят под стражу прямо в зале суда. Напомним, что Андрющенко обвинялся в 
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том, что незаконно отказывал в возбуждении уголовных дел для улучшения 
статистики работы подразделения. 

(«Сегодня», №257, 12 ноября 2003 г.) 

* * * 
Владислав Ивченко: 
В результате проведения операции «Чистые руки» был уволен 31 сотру-

дник милиции и 34 понижены в занимаемых должностях. Как сообщили в 
областном управлении УВД, против 9 сотрудников милиции возбуждено 8 
уголовных дел, что больше, чем в прошлом году. В то же время, в УВД счи-
тают, что данные результаты свидетельствуют о «ужесточении требовате-
льности к сотрудникам милиции», а проведение операции «Чистые руки» 
привело к «улучшению дисциплины и законности в органах внутренних 
дел». В тех же целях во всех горрайотделах размещены книги жалоб и пред-
ложений, выделены специальные телефоны доверия, по которым можно соо-
бщать об известных фактах нарушения со стороны сотрудников ОВД. 

(«Данкор online», г. Сумы, 8.12.2003 г.) 

Тернопільська область 

У лютому 2002 року у Кременці на Тернопільщині стався резонансний 
злочин. Старший уповноважений карного розшуку райвідділу міліції старший 
лейтенант Олександр Крук, перебуваючи у нетверезому стані, вбив легків-
кою 21-річних дівчат – Світлану Яцкевич та Надію Заблоцьку. Слідство трива-
ло не один місяць. І ось наприкінці року у залі міського суду колишньому мі-
ліціонерові зачитали вирок: 8 років позбавлення волі. 

Підсудний у судовому засіданні своєї вини не визнав, мотивуючи це тим, 
що скоїв ДТП ненавмисно. 

(«Вісник & K°«, №1, 1 січня 2003 р.) 

Харківська область 

По словам начальника Управления МВДУ в Харьковской области Сер-
гея Гусарова, в ходе операции «Чистые руки» «по отрицательным мотивам» 
уволены 10 человек. В прошлом году по этим мотивам было уволено свыше 
40 человек и получило взыскание более 2700. 

На церемонии награждения журналистов, освещавших работу органов 
МВД, был продемонстрирован фрагмент передачи, подготовленной журна-
листом телеканала «1+1» Юрием Сидоренко, после которой, расследовав фа-
кты, изложенные в передаче, руководство УМВДУ в области уволило с рабо-
ты несколько сотрудников («героев» сюжета) одного из отделов «за неправо-
мерные действия». 

(«Событие», г. Харьков, №5, 30января-5 февраля 2003 г.) 

Херсонська область 

Сколько бы ни боролись в УМВД Херсонщины с сокрытием преступле-
ний от учета, все равно эта практика остается привычным злом для муници-
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пальных «низов». По данным областной прокуратуры, только в 2002 году по 
настоянию надзорных органов «принудительно» поставили на учет 1765 не-
зарегистрированных эпизодов криминала. Прокурор Херсонщины Николай 
Банчук говорит, что наиболее распространенными темами 10824 жалоб, на-
правленных в облпрокуратуру за 2002 год, были две – злоупотребления и на-
рушения при распаевании колхозных угодий да недовольство дознавателями, 
следователями, оперативниками. На Херсонщине по результатам прокурорс-
кого реагирования привлекли к ответственности 603 работников милиции. В 
отношении 15 из них возбуждены уголовные дела. 

По фактам пыток на допросах подобных дел сегодня нет. Однако это во-
все не значит, что нет и пыток. 

(«Вгору», м. Херсон, №6, 6 лютого 2003 р.) 

* * * 
Прес-секретар Херсонської обласної прокуратури Федір Самойленко 

розповів, що тортури в нашому краї мають місце: у минулому році від за-
триманих і ув’язнених надійшло 30 скарг, усі вони перевірені. За результа-
тами перевірок було внесено три прокурорських протести, зроблено 15 при-
писів, 6 працівників притягнуто до адміністративної відповідальності, а ще 5-
х працівників звільнено. 

(«Вгору», м. Херсон, №15, 10 квітня 2003 р.) 

Чернігівська область 

Позаторік кілька чернігівських правоохоронців було засуджено до різ-
них термінів ув’язнення. Найбільш резонансна – справа колишнього оперу-
повноваженого карного розшуку з м. Прилук Р. Корпуся, котрий жорстоко по-
бив затриманого. За самоуправство та недозволену поведінку на допиті «опер» 
отримав 4 роки позбавлення волі, правда, з відстрочкою покарання на рік. 

(«Робітнича газета», №9, 22 січня 2003 р.) 
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4. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КАТУВАННЯ ТА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ 
В УСТАНОВАХ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ 

4.1. Деякі загальні дані 

За даними Державного Департаменту України з питань виконання пока-
рань: 

Видатки загального фонду на утримання кримінально-виконавчої 
системи 

 
Рік Затверджено Держбюджетом, 

млн. грн. 
Фактично профінансовано, 
млн. грн. 

Недофінансовано, 
млн. грн. 

2001 355,0 339,4 15,6 
2002 419,8 373,0 46,8 
2003 453,2 453,2  

 
Відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, 

що регулюють питання харчування засуджених, у кримінально-виконавчій 
системі застосовуються 12 видів норм харчування. У зв’язку з цим, надання 
інформації щодо фактичних видатків на харчування на одного засудженого 
на добу не передбачається можливим. 

Загальна сума видатків, яка передбачалася на харчування та забез-
печення медикаментами засуджених 

 
Рік Млн. грн. 
2001 75,4 
2002 70,4 
2003 81,4 

 
На забезпечення медикаментами профінансовано із загального фон-

ду бюджету 
 

Рік Млн. грн. 
2001 4,4 
2002 4,9 
2003 5,2 

 (З відповіді на запит Харківської правозахисної групи) 

* * * 
Як повідомила під час звіту в парламенті Уповноважений ВР з прав лю-

дини Ніна Карпачова, станом на 1 січня 2003 року у виправних трудових уста-
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новах перебувало близько 150 тисяч засуджених, а в слідчих ізоляторах – по-
над 43 тисячі громадян. 

Тюремні умови у нас «далеко не відповідають європейським стандартам». 
Переповнення ж ізоляторів пов’язане з не виваженим підходом щодо ви-
значення взяття під варту як запобіжного заходу. Ніна Карпачова наголоси-
ла на тому, що в цьому плані від судової реформи змін не відбулося – Укра-
їна залишилася світовим лідером щодо застосування арешту як запобіжного 
заходу (в нас арештовують 37 відсотків осіб, яким висунуто кримінальні зви-
нувачення). 

(«Україна молода», №73, 19 квітня 2003 р.) 

* * * 
В Украине в течение 10 лет в местах лишения свободы побывали 800 

тысяч человек. Согласно статистическим данным, 30% людей, покинувших 
тюрьмы и зоны, юридически исчезают. Они не фиксируются никакими го-
сударственными органами, то есть превращаются в бомжей. Поскольку еже-
годно в стране выходят на свободу от 60 до 80 тысяч зэков, получается, что 
число бомжей в Украине ежегодно возрастает на 24 тысячи. 0,2% людей, 
вышедших из мест заключения, сразу же поступают в больницы, чаще всего 
с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. В прошлом году в Донецкой области 
лишь 27% освободившихся из мест заключения были обеспечены работой. 
Частота рецидивов уже в течение первого года после освобождения состав-
ляет от 15 до 25%. Кстати, 5% рецидивов – среди тех, кто освободился из зо-
ны досрочно за примерное поведение. 13 тысяч заключенных больны тубер-
кулезом. 45% осужденных находятся в местах лишения свободы повторно. 

(«Популярные ведомости», г. Павлоград, №16, 17 апреля 2003 г.) 

* * * 
У місцях позбавлення волі перебуває 842 особи, які засуджені до довіч-

ного ув’язнення, і вирок щодо яких набув чинності. За словами голови Держ-
департаменту з питань виконання покарань Володимира Льовочкіна, ці засу-
джені перебувають у різних тюрмах. Він зазначив, що саме такий варіант у 
департаменті вважають і більш доцільним, й економічно виправданим, аніж 
будівництво окремого закладу для відбування покарань цієї категорії ув’язнених. 

(«Молодь України», №91, 22 липня 2003 р.) 

4.2. Деякі загальні проблеми 

Гости круглого стола, организованного профильным Комитетом Верхо-
вной Рады, считают, что международные выводы о состоянии прав человека 
в Украине стоит принимать с немалой долей скепсиса, так как абсолютно не 
ясно, на какой информации они базировались, и насколько она была прове-
ренной. По словам Уполномоченного ВР по правам человека Нины Карпаче-
вой, большинство отчетов нацелены на критику, а значит, положительные 
моменты в них обойдены стороной. «Мы же в силах адекватно и непредвзято 
оценить картину, и тому подтверждение – ежегодные отчеты Уполномо-
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ченного», – говорит Н. Карпачева. Впрочем, они похожи на выводы между-
народных экспертов. К примеру, в отчете значится, что в 2001 году жестокое 
обращение с задержанными в органах милиции и СИЗО обернулось 1380-ю 
смертями. Кроме того, в 2002-м году, при наличии 33359 мест, в следствен-
ных изоляторах удерживались 7435 человек сверх нормы. Самая скверная 
ситуация сложилась в Донецком СИЗО №5, Харьковском СИЗО №27 и Криво-
рожском СИЗО №4. 

(«День», №101, 12 июня 2003 г.) 

* * * 
Посилаючись на дані Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, 

голова Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціо-
нальних відносин Геннадій Удовенко у ході «круглого столу» заявив, що у 
в’язницях та слідчих ізоляторах у 2001 році загинула 1381 особа, велика час-
тина з яких – через «жорстоке поводження». 

(«Юридичний вісник України», №24, 14-20 червня 2003 р.) 

* * * 
На засіданні «круглого столу» «Стан дотримання прав людини в Украї-

ні: міжнародна оцінка» Олександр Пташинський, перший заступник керівни-
ка Держдепартаменту України з питань виконання покарань, лінію захисту 
будував у тому ж річищі, що й пан Корнієнко. Неподобства, які мають місце 
в тюрмах, він пояснив переповненістю місць ув’язнення. А дані, зібрані торік 
Держдепартаментом США про загибель у СІЗО та в’язницях 1381 українця, 
назвав тенденційними і привів іншу цифру: 930 чоловік. Та й ті нещасні, мо-
вляв, не так загинули, як просто померли – від стресів, віку, туберкульозу. 

(«Сільські вісті», №69, 18 червня 2003 р.) 

* * * 
Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи. Коментар 

учасника круглого столу: 
У звіті Уповноваженого з прав людини була наведена саме ця цифра – 

1381, ще й було видно позитивну динаміку, оскільки в 1999 році смертність 
була майже в 2.5 рази більше – 3015 осіб. Дані про смертність в установах 
Держдепартаменту напряму зв’язані з рівнем фінансування: коли в 1999 році 
на харчування виділялося 8 копійок на одну особу на день, то і смертність 
була в 2.5 рази вище – 3015 осіб, як зазначено в доповіді Уповноваженого, а 
коли фінансування збільшили, то і смертність стала менше. Слід зауважити, 
що цей фрагмент в доповіді Держдепартаменту перекладений неточно: в 
оригіналі сказано «...протягом 2001 року стався 1381 випадок у в’язницях і 
СІЗО, багато з них через погані умови утримання», а не «у в’язницях і слідчих 
ізоляторах у 2001 році через жорстоке поводження загинула 1381 особа». 

* * * 
За словами Геннадія Йосиповича Удовенка, проблема дотримання прав і 

свобод громадян в Україні привернула увагу міжнародних правозахисних ор-
ганізацій, урядів деяких країн: 
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– Нещодавно я зустрічався з делегацією Української асоціації «Міжна-
родної Амністії», представники якої вручили мені звіт про порушення прав 
людини у світі. Згадується в документі й Україна. Автори доповіді наголо-
шують: хоча в нас і скасовано смертну кару, продовжує надходити інформа-
ція про систематичне застосування тортур і жорстоке поводження працівни-
ків правоохоронних органів із затриманими, умови утримання у в’язницях і 
надалі не відповідають міжнародним стандартам. 

У доповіді держдепартаменту США «Про дотримання прав людини в 
2002 році» 140 сторінок присвячено Україні. Головний висновок: «Стан до-
тримання прав людини залишається незадовільним, незважаючи на те, що на 
певних ділянках спостерігаються позитивні зрушення. Співробітники міліції 
та персонал в’язниць практикували побиття і катування в’язнів». Серйозною 
проблемою, зазначається в документі, залишається свавільний арешт та за-
тримання, а також практика тривалого досудового ув’язнення з утриманням у 
неймовірно тяжких умовах. До речі, на одній з прес-конференцій навели та-
кий факт: у слідчому ізоляторі Львівської області шість років утримувалася 
жінка, звинувачена у вбивстві. 

– Я підтримую думку Геннадія Удовенка про те, що справді деяка кри-
тика та зауваження з боку іноземних організацій слушні,– зазначила Ніна Ка-
рпачова.– Та не вся вона буває такою, бо не всі факти перевірялися безпосе-
редньо, але звідкілясь бралися, скажімо, в доповіді держдепу. Під час моєї 
зустрічі з послом Карлосом Паскуалем я зауважила, що доповіді державного 
департаменту хибують на беззастережну критику й не помічають позитивних 
змін, які відбуваються в галузі захисту прав людини в нашій державі. 

На думку Ніни Карпачової, плідній роботі заважають деякі розбіжності 
у законодавстві. У Кримінальному Кодексі України є стаття, котра торкається 
кримінальної відповідальності за катування ув’язнених. Але суб’єктом цьо-
го злочину має бути конкретна посадова особа. Крім того, даний злочин слід 
віднести до категорії тяжких. І міра покарання має бути суворішою – до де-
сяти років позбавлення волі, а в разі загибелі затриманого варто передбачити 
довічне ув’язнення. 

– Скажімо, як це було в історії з Юрієм Мозолою, який загинув в ув’яз-
ненні,– продовжила пані Карпачова. – Я виступила позивачем у цій справі, 
захищаючи права його ще живих батьків як жертв названого злочину. В СБУ 
не приховували факту застосування тортур, і пан Радченко навів там поря-
док. Не так давно я отримала численні звернення про застосування катувань з 
боку працівників Служби безпеки проти людей, що підозрюються у скоєнні 
терористичних актів в Одесі. Ми виїхали на місце, перевірили, і я можу за-
явити: фактів тортур не встановлено. Але там, де справді є порушення прав 
людини, застосування насильства, безперечно, я займаю безкомпромісну по-
зицію. 

(«Хрещатик», №86, 18 червня 2003 р.) 

* * * 
Генеральная прокуратура и Департамент по вопросам исполнения нака-

заний намерены скоординировать меры, чтобы устранить нарушения консти-
туционных прав граждан работниками правоохранительных органов. Коли-
чество же таких нарушений в стране возросло, отмечалось на заседании Ко-
ординационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступ-
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ностью при Президенте Украины. Глава комитета Ольга Колинько напомнила, 
что еще в апреле этого года Президент Украины обязал Генеральную про-
куратуру, МВД и Госдепартамент по вопросам исполнения наказаний орга-
низовать проверки соблюдения прав человека при проведении досудебно-
го следствия и исполнения наказаний работниками правоохранительных ор-
ганов. В связи с этим члены Координационного комитета выезжали во Львов-
скую и Одесскую области, Житомир и Винницу. 

Показательными являются такие цифры: с начала этого года было выне-
сено 40 оправдательных приговоров, что свидетельствует о допущенных 40 
фактах нарушения прав человека, отметила Колинько. 

(«Киевские ведомости», 28 июля 2003 г.) 

* * * 
Народный депутат Нвер Мхитарян: «Равнодушие, с которым бывшим 

заключенным не дают права вернуться в общество, – не менее страшная бо-
лезнь, чем чахотка» (интервью Инны Тарасовой). 

В Украине с каждым днем растет число жалоб заключенных и их родст-
венников в комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, националь-
ных меньшинств и межнациональных отношений, к омбудсмену и даже в Ев-
ропейский суд. Жалуются на жутчайшие условия пребывания в тюрьмах, ко-
лониях и СИЗО, на пытки и издевательства со стороны работников правоохра-
нительных органов. Проще всего отмахнуться от этих жалоб, дескать, «нечего 
воровать». «Но если мы оставляем четверти миллиона украинских заключен-
ных право вернуться к нормальной жизни после отбытия наказания, то ума-
лчивать о проблемах их содержания нельзя» – считает народный депутат, член 
фракции партий промышленников и предпринимателей и «Трудовой Украи-
ны», заместитель главы парламентского комитета по вопросам прав чело-
века Нвер Мхитарян. 

– Нвер Мнацаканович, недавно вы участвовали в заседании коллегии Го-
сдепартамента по вопросам исполнения наказаний. Как объясняет это ве-
домство рост количества жалоб заключенных? 

– Руководство системы отбывания наказаний разделяет обеспокоенность 
по поводу сложившейся ситуации с нарушением прав заключенных. А суще-
ствующие проблемы объясняет недостаточностью бюджетного финансирова-
ния и остаточным принципом распределения средств. В прошлом и нынеш-
нем году учреждения исполнения наказаний получили около 45 процентов от 
минимально необходимых средств. Увы, в проекте бюджета на 2004 год за-
ложено практически то же соотношение. 

В Госдепартаменте по вопросам исполнения наказаний считают, что за-
ложенную в проекте бюджета общую сумму финансирования в 478 миллио-
нов следует увеличить хотя бы на 231,5 миллиона гривен. И эта просьба впо-
лне обоснована. Ведь речь идет действительно о минимальных потребностях. 
Невозможно вылечить больного туберкулезом за 13 гривен в месяц и обеспе-
чить усиленное калорийное питание за 1 гривню 77 копеек. А именно этой 
суммой исчисляются, например, расходы в Алчевской исправительной коло-
нии Луганской области. 

– Если дополнительные бюджетные средства найдутся, решит ли это 
все проблемы? 
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– К сожалению, не могу дать утвердительного ответа. Скажем, в прош-
лом году для улучшения питания заключенных Министерству внутренних 
дел было выделено 266 миллионов гривен, а позже проверка установила, что 
в ряде областей значительная часть этих средств были направлены на пога-
шение задолженности личному составу. К примеру, в Николаевской области 
их потратили... на еду служебным собакам. 

Нужен нестандартный подход к решению проблемы. Некоторые свои 
предложения рискну обнародовать. Итак, чем действительно страшат сегод-
няшние украинские тюрьмы? Не самим фактом лишения свободы, как это 
должно было бы быть, а туберкулезом и пытками. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, именно украинские тюрьмы (и даже СИЗО, 
хотя в них содержатся еще не обвиненные, а только подозреваемые) стали 
сегодня источником распространения такой формы туберкулеза, которая 
практически не поддается лечению. 

Согласно только официальной статистике, в местах лишения свободы 
находится более 14 тысяч лиц, больных активной формой туберкулеза. Но 
это только надводная часть айсберга. Инфицированных и заболевших намно-
го больше. Ежегодно в тюрьмах умирает около тысячи человек. Еще около 
трех тысяч безнадежно больных каждый год досрочно освобождают в связи с 
болезнью и отправляют умирать домой. Сколько их родных, знакомых, сос-
луживцев, соседей, попутчиков в общественном транспорте оказываются ин-
фицированными палочкой Коха, можете представить сами. 

С трибуны Верховной Рады я уже говорил, что если целевыми мерами, 
общими усилиями и как можно скорее не остановить эпидемию туберкулеза 
в местах лишения свободы, то после каждой амнистии смертельно опасная 
инфекция будет молниеносно распространяться уже среди законопослушных 
граждан. Причем именно малообеспеченные слои населения окажутся наи-
более уязвимыми: туберкулез, как известно, болезнь плохого питания, и пе-
редается она прежде всего тому, чей организм ослаблен. Врачи утверждают, 
что в тюрьмах мы имеем дело с пандемией (вышедшей из-под контроля эпи-
демией), от которой не спасают никакие прививки. И если учесть, что число 
бациллоносителей – это десятки тысяч человек, ущерб от такого источника 
массового поражения сравним с применением бактериологического оружия! 

В нашем Уголовном кодексе нет наказания туберкулезом. Но пытка 
страхом заразиться этой болезнью (когда подозреваемого или заключенного 
помещают в одну камеру с бациллоносителем) – одна из тех, которые, вопре-
ки всем международным обязательствам Украины, остаются на вооружении 
правоохранительных органов. 

– Но все же проблема истязания заключенных голодом, холодом, тес-
нотой, отсутствием света и свежего воздуха в камерах требует решения 
гораздо более оперативного, чем перевоспитание милицейских кадров... 

– Безусловно. И есть несколько способов, не нуждающихся в изменении 
статьи бюджетного финансирования, но, в случае их одобрения, требующих 
соответственного законодательного обеспечения. 

Первый из них прост: надо меньше сажать! Как недавно сообщил ми-
нистр юстиции Российской Федерации Юрий Чайка, число заключенных в 
следственных изоляторах России за последние два года сократилось почти 
наполовину, а в тюрьмах – на 20 процентов. В итоге санитарные нормы на 
одного отбывающего наказание уже соответствуют международным стандар-
там – 4 квадратных метра. У нас же средний показатель по СИЗО составляет 
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1,8 квадратных метра. Российские депутаты либерализовали и гуманизирова-
ли уголовно-исполнительную систему государства. В том числе и касательно 
расширения применения альтернативных мер наказания, не связанных с ли-
шением свободы: скажем, обязательных общественно-полезных работ. Это 
то, к чему Европа пришла уже давно. Думаю, настал и наш черед перенимать 
чужой опыт. 

Рецепт второй: целевое расходование средств, заработанных самими 
арестантами, на улучшение их содержания. Только за прошлый год украинс-
кие заключенные изготовили продукции на 231 миллион гривен и получили 
более 30 миллионов гривен дохода. Но реально в местах лишения свободы 
удается трудоустроить около трети их временных обитателей. Считаю, специа-
листам следует изучить состояние имеющихся в тюрьмах и колониях про-
изводственных мощностей, предложить варианты их модернизации, альтер-
нативные сферы производства. Резервы здесь есть, их следует только опреде-
лить. По крайней мере, сельскохозяйственной продукцией заключенные вполне 
могут обеспечить себя сами. 

И, наконец, третий рецепт – меценатство. Я не знаю ни одного благо-
творительного фонда, куда бы мог перечислить средства, к примеру, на лече-
ние больных туберкулезом в местах лишения свободы. Неужели вся забота 
общества о тех, кто оказался за решеткой, состоит из разрекламированных в 
популярных телесериалах воровских общаков?! Если так, то это равнодушие, 
с которым выброшенным из общества просто не дают права в него вернуться, 
не менее страшная болезнь, чем чахотка. Пожалуй, если бы такой фонд был 
создан, многие не остались бы в стороне от доброго дела... 

В ситуации, когда внимание мировой общественности приковано к во-
пиющим нарушениям в Украине жизненно важных прав людей, в том числе и 
временно или пожизненно лишенных свободы, нам следует использовать 
любые имеющиеся возможности, чтобы изменить ситуацию к лучшему. 

(«Факты», №202, 4 ноября 2003 г.) 

4.3. Умови утримання в місцях позбавлення волі 

За словами начальника штабу Департаменту виконання покарань у слід-
чих ізоляторах (СІЗО) України, розрахованих на 37 тисяч чоловік, нині пере-
бувають 43,7 тисячі. Головні причини перевантаженості місць утримання під 
вартою – затягування слухань кримінальних справ у судах та арешт тих, хто 
скоїв незначні порушення. Навряд чи в цій практиці слід очікувати найближ-
чим часом якихось змін, оскільки судово-репресивна система є консервати-
вною – не тільки у нас, так ведеться в усьому світі. Тож суспільство зобов’язане 
створити для тих, хто перебуває у слідчих ізоляторах, гуманні умови. Адже 
серед 12 видів покарань, передбачених у Кримінальному кодексі України, 
немає таких, як тіснява й брак повітря у камерах чи примус спати по черзі 
через відсутність ліжкомісць... Людина, котра перебуває за гратами, вже по-
вною мірою покарана несвободою: не може піти на побачення, насолоджува-
тися м’якеньким піском на пляжі чи легкою парою в сауні, збирати квіти, ло-
вити рибку, зрештою, навіть милуватися сходом чи заходом сонця, тобто по-
збавлена щоденних радощів життя... Про те, наскільки наші тюрми далекі від 
загальноприйнятних в цивілізованому світі стандартів, красномовно свідчить 
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такий факт: німецьким гангстерам, які в травні минулого року пограбували в 
себе на батьківщині банк, взяли заручницю і думали прорватися з 230 тися-
чами євро через Україну до Краснодарського краю, закордонна Феміда зара-
хувала кожний місяць перебування у нашому слідчому ізоляторі... за два. 

Ніхто не сміє карати затриманих чи заарештованих умовами, які експер-
ти Ради Європи прирівнюють до тортур. Інакше це призводить до тюремного 
бунту, безглуздого й нещадного, як той, що стався десять років тому у Дніп-
ропетровській області, коли ув’язнені захопили слідчий ізолятор. У Криміна-
льному кодексі вказано: покарання не має на меті завдати фізичних страж-
дань або принизити людську гідність. А в статті 50 цього документа записа-
но: «Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а 
також запобігання вчиненню нових злочинів». Чи ж виправляться ті, хто пе-
реступив межу закону, відбувши півроку в антигуманних умовах? Вірогідні-
ше, такі «університети» розбудять у них агресивність, котра раніше себе ніяк 
не проявляла, або ж зламають особистість, зроблять її нездатною протистоя-
ти життєвим труднощам і тим самим штовхнуть на слизьку стежку. За повід-
омленням Центру громадських зв’язків Міністерства внутрішніх справ, торік 
в Україні більше 39 тисяч колишніх в’язнів знову скоїли кримінальні злочи-
ни, тобто тюремні тортури плодять рецидивістів. 

Вихід один: не тішити себе утопією, а будувати нові тюрми, щоб в існу-
ючих нині в’язні не почувалися, наче шпроти в консервній бляшанці. Цього 
не уникнути, якщо наша держава вже зробила європейський вибір. То має 
бути заклад, в якому не калічитимуться людські тіла й душі. Такий, як недав-
но побудували у Латвії: з двомісними камерами, де замість звичної параші 
(подекуди навіть без шторок) цивілізовані санвузли, з душовими і гарною ве-
нтиляцією. Розміщуючи в’язнів у камерах, тамтешня тюремна адміністрація 
навіть бере до уваги їхню психологічну сумісність. Розрахунок тут простий і 
безпомильний: побільшає тюрем з гуманними умовами утримання – помен-
шає злочинів. 

(«Хрещатик», №14, 31 січня 2003 р.) 

* * * 
Позови шести українців частково задовольнив Європейський суд з прав 

людини. 
До Європейського суду з прав людини звернулися українські засуджені, 

яким свого часу страту було замінено на довічне ув’язнення, після того, як 
Україна відмовилася від смертної кари. Розгляд позовів, що надійшли з Укра-
їни, тривав більше п’яти років. Суд у Страсбурзі частково погодився зі скар-
гами українських в’язнів. Зокрема, судді визнали, що в тюрмі в Івано-Фран-
ківську порушувалося право на віросповідання, оскільки двом позивачам не 
дозволяли зустрітися із священиком. У сімферопольській в’язниці одному з 
позивачів забороняли інтимні побачення з дружиною, що суд розцінив як по-
рушення права на сімейне життя. Визнано, що всі шестеро утримувалися в 
нелюдських умовах під час очікування страти. Водночас, посилаючись на ви-
сновки експертів, Страсбурзький суд не погодився з тим, що в Івано-Франківсь-
кій тюрмі в’язнів били, та відмовився визнавати керівництво Хмельницької тюр-
ми винним у захворюванні позивача на туберкульоз. Європейський суд з прав 
людини зобов’язав українську державу виплатити шістьом позивачам компенса-
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ції в розмірі від однієї до трьох тисяч євро. Окрім того, суд має зобов’язати Укра-
їну вдосконалити чинне законодавство й судову практику. 

(«Права людини», №11, 15-30 квітня 2003 р.) 

* * * 
В настоящее время СИЗО в Украине переполнены на 6,9 тысяч человек, 

для которых нет должных условий содержания. Большое количество осуж-
денных находятся в СИЗО только в ожидании сообщения о вступлении при-
говора в законную силу. 

(«Киевские ведомости», 28 июля 2003 г.) 

* * * 
Руководитель Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний Вла-

димир Левочкин сообщил журналистам, что пытки и грубое поведение в от-
ношении осужденных в Украине не применяются. 

По его словам, такой вывод сделали эксперты Европейского комитета 
против пыток, проведя проверку закрытых учреждений Украины, в том числе 
и мест лишения свободы. Владимир Левочкин отметил, что Комитет неудо-
влетворен тем, что места лишения свободы переполнены, а также поставил 
неудовлетворительную оценку коммунально-бытовому обеспечению тюрем, 
в частности, это касается тюремных туалетов. 

По его словам, согласно Исправительно-трудовому кодексу, площадь на 
каждого осужденного должна составлять 2 кв. метра. По его словам, Украина 
также начала отказываться от общежитий казарменного типа, в которых со-
держится по 120-140 человек (2003-07-19 12:15:00). 

(«korrespondent.net») 

Автономна Республіка Крим 

Из-за нарушения санитарных норм содержания арестованных в Симфе-
рополе закрыли спецприемник ГУ МВДУ в Автономной Республике Крым. 
Такой беспрецедентный случай стал возможным после вмешательства в дело 
Уполномоченного ВР по правам человека Нины Карпачевой, которая сейчас 
проводит комплексную проверку соблюдения прав граждан в Крыму. Прове-
ряющие выявили, что в спецприемнике для людей, подвергнутых админист-
ративному аресту, не кормят. В учреждении отсутствует естественное осве-
щение, не работает система вытяжной вентиляции камер, нет постельного 
белья и пр. В таких условиях в прошлом году содержались 1380 арестован-
ных. За 8 месяцев этого года через спецприемник успело «пройти» почти 
1000 мелких нарушителей. После проверки фактов заместитель главного са-
нитарного врача ГУ МВДУ принял решение о временном закрытии учрежде-
ния до устранения недостатков. Правоохранительные органы Крыма впервые 
так оперативно и принципиально отреагировали на грубые нарушения прав 
человека в местах лишения свободы, прокомментировала Нина Карпачева. 

(«Сегодня», №210, 18 сентября 2003 г.) 
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Дніпропетровська область 

В Днепропетровске после капитального ремонта открылся спецкомплекс, 
в который входит, в частности, три бизнес-камеры для заключенных. Содержа-
ние в них обойдется заключенным в 116 гривен в сутки. 

Как сказал журналистам министр внутренних дел Украины Юрий Смир-
нов, это дешевле, чем проживание в двухместном номере трехзвездочной го-
стиницы Днепропетровска. Средства, полученные от этого нововведения, по-
йдут на содержание заключенных. 

(«В гору», м. Херсон, №34, 21 серпня 2003 р.) 

* * * 
За інформацією агентства УНІАН, сьогодні у ВАТ «Нікопольський за-

вод феросплавів» працює 200 жінок-в’язнів. За даними співрозмовника 
агентства, на заводських відвалах жінки-в’язні працюють по 12 годин на до-
бу, без вихідних, не отримуючи заробітної плати. «Щодня їм видають сигаре-
ти і пачку чаю, а єдине їхнє знаряддя – пудові, з півтораметровими ручками 
кувалди». На заводських відвалах сьогодні, крім в’язнів, через важкі умови 
праці та низьку зарплату більше ніхто не працює. 

(«Закон і бізнес», №34, 23 серпня 2003 р.) 

Донецька область 

Валентина Постнова: 
...Признаться, покидала Торезскую исправительную колонию №28 со 

смешанными чувствами. Во-первых, впервые пришлось побывать в зоне на 
так называемом... «Дне открытых дверей». И само это мероприятие – своеоб-
разная премьера для колонии... 

Реально себе представляла, что ничего объективного из-за этих мощных 
оград не вынесу. Описывать то, что тебе покажут? А стоит ли? Тем более что 
всех нас и кинематограф, и пресса уж так настроили относительно тюрем, 
колоний, СИЗО и ШИЗО! 

Да и больше приходилось писать, почему люди туда попадают. И пре-
обладало мнение: так им и надо! А о Торезской колонии много говорить не 
приходится. Здесь – усиленный режим содержания. А за что к таковому осу-
ждают? 

Нас было немного: местные телевизионщики, директор центра социаль-
ных служб для молодежи и – все! Но толпой не будешь ходить по такому уч-
реждению – не выставочный центр. Почему-то не приехали, как обещали, 
представители городской прокуратуры и суда. Короткий инструктаж по по-
воду того, что идти надо плотной группой, о том, что можно или нельзя фо-
тографировать, с кем говорить, заполнение всех необходимых пропусков и 
прочих документов – и мы на территории. 

Первое, что увидели, это комнаты длительных свиданий. Краткосрочные 
встречи проходят без непосредственного общения: через стекло по телефону 
осужденный общается с гостями. Мы «испытали» эту аппаратуру: все норма-
льно слышно. Посетителей в этот день не было, так что кабинки пустовали. 
Помещение для длительных свиданий – тут же. Это что-то вроде общежития 
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с комнатами вдоль коридора. Оснащены все по-разному. Где-то очень скром-
но: две койки и стол. А есть просто евроинтерьер! Все отделано деревом, ши-
карная кровать, за перегородкой нечто вроде столовой с мягким уголком. От-
дельно – общая кухня и санблок. 

Проживание здесь в любой комнате стоит восемь гривен с человека в 
сутки. 

...Удивило вот что: хотя в колонии около двух тысяч осужденных, не все 
комнаты свиданий были заняты. Впрочем, надо еще раз вспомнить, что за 
народ тут сроки отбывает. В этот День открытых дверей и родственникам 
можно было посетить зону, посмотреть, в каких условиях содержатся заклю-
ченные. К нашей группе присоединились только мать и брат 27-летнего пар-
ня, приговоренного к 14 годам тюрьмы и отсидевшего уже семь лет. Получи-
лось вроде бы все экспромтом: предложили, она и согласилась! Прошлась эта 
бедолажная мамаша с нами по медсанчасти (сама она медик, а родом из Лу-
ганской области), здание – одно из самых «молодых» в колонии, оно введено 
в эксплуатацию двадцать лет назад. В стационаре 18 палат. Все крайне скро-
мно, в стоматкабинете видавшая виды аппаратура. При нас долечил зуб один 
из «колонистов» и шустро вышмыгнул в коридор, а у двери еще двое ждали 
своей очереди. 

Доктора А.Тищенко мы, конечно же, больше расспрашивали о пробле-
мах. Их и на воле – тьма, а тут... Но нас заверили, что снабжается зона, естес-
твенно, централизованно, бывает и спонсорская помощь: от благотворитель-
ных организаций, родственников. Каких специалистов не хватает? Оказалось, 
венеролога-дерматолога... 

Побывали мы и в клубе: там собралось немало народу (наверное, те, кто 
в тот день не работал), а на сцене «местный» бард Валера Фомин, вроде как 
проводил «репетицию». Говорят, что у Фомина около ста собственных песен! 
В России в этом году проводился конкурс среди исполнителей шансона, его 
победители были досрочно-условно освобождены. Интересно, надеется ли 
Валера на такой поворот судьбы? Или он такого натворил, что и песня не 
спасет?! Спросить об этом было нельзя: инструкция! 

В подвальном помещении клуба – школьный класс. Желающие посеща-
ют три раза в неделю вечернюю школу. С минувших занятий по украинской 
литературе остались на доске записи. А у входа в класс табличка, сообщаю-
щая о том, что здесь проходят встречи со служителями одной из религиозных 
организаций. Впрочем, первый зам. начальника учреждения А.В.Короткий и 
психолог С.Б.Василенко рассказали, что для общения со священнослужите-
лями созданы все необходимые условия, все больше осужденных приобщаю-
тся к религии, ждут этих встреч. 

Но мы уже не раз писали, что в колонии совместно с городским центром 
социальных служб для молодежи и Международным фондом «Возрождение» 
осуществляется проект по социально-психологической адаптации осужден-
ных. В специальном, «по-европейски» оборудованном помещении психоэмо-
циональной разгрузки, где ведут свою работу с молодыми «колонистами» спе-
циалисты ЦССМ и психологи колонии, звучит необычная, просто-таки кос-
мическая музыка. Стулья стоят кругом, а внутри вместо стола – аквариум. 

Для тех, кто готовится к освобождению, организован в ТИКе так назы-
ваемый кабинет ТБУ (трудовое и бытовое устройство). С его слушателями 
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работают специалисты разных профилей. Но, пожалуй, самое интересное, 
точнее, полезное для этих повидавших обратную сторону нормального бытия 
парней то, что они получают в стенах колонии хорошую специальность. Мы 
побывали на занятии автослесарей, которое вел преподаватель местного тех-
нического лицея. Каково получить, «не сходя с нар», такую прекрасную про-
фессию! 

И.о. зам. начальника по социально-психологической работе А.Н.Ждан, 
говоря о результатах осуществления проектов по социально-психологической 
адаптации, привел в доказательство их действенности такой пример: уже три 
года в колонии не было самоубийств! А с осужденными, которых то ли груз 
содеянного, то ли перспектива лучшие годы жизни провести за решеткой да-
вит, таковое случалось. При этом сотрудники колонии постучали по дереву. 
Станешь тут суеверным! 

...Но пойдем дальше по обозначенному в плане мероприятия маршруту. 
Отделение, где живут осужденные, было пустым, только в каптерке с лич-
ными вещами находился дежурный. Двухъярусные нары скромно, аккуратно 
заправлены, их обитатели – на работе... 

А мама осужденного, которая ходила по колонии с нами, даже сфотог-
рафировалась с сыном на его кровати. Они сидели обнявшись, пока щелкал 
затвор, наверное, уже давно пришлось ей смириться с тем, что парню сидеть 
огромный срок за жестокое преступление. Только матери и прощают такое, и 
терпят все вместе с попавшим в беду дитятей. Сергей, назовем его так, надее-
тся года через два-три заслужить досрочное освобождение. В колонии он 
проведет, простите за каламбур, лучшие годы жизни. Нет, скорее всего, они 
будут самыми горькими, но попасть сюда в 20 лет... 

А вот и столовая. Как показалось, самая обычная, каких раньше немало 
было на заводах, шахтах. На стене огромное панно: «Хлеб – всему голова». 
Наверное, и соль тоже: на всех столах привинченные солонки были пусты. 
Ни в одной – ни крупинки. Нам показали обеденную «пайку». На вид съедо-
бно, но пробовать никто не стал. Подсобное хозяйство, которое содержит ко-
лония, обеспечивает полностью столовую мясом (по нормам) и прочими про-
дуктами. Но на этот раз посещение фермы не предусматривалось, нам пооб-
ещали ее показать в будущем. 

Руководители ТИКа пообещали, что в следующий День открытых две-
рей журналисты и родители побывают на других объектах колонии. А для 
чего вообще весь этот сыр-бор с приглашением СМИ и родителей? На этот 
вопрос А.В.Короткий ответил так: 

– Чтобы меньше было слухов и пересудов. Нам скрывать нечего, а в том, 
что условия содержания созданы нормальные, вы, надеемся, убедились. 

А еще, скорее всего, это своеобразная реакция на известные события с 
пикетированием Генпрокуратуры, приездом госпожи Колинько для рассмот-
рения многочисленных жалоб, в том числе и условиями содержания осуж-
денных. 

В конце этой необычной «экскурсии» мама осужденного Сергея выска-
залась примерно так, мол, и до этого я от сына жалоб не слышала, а теперь 
сама убедилась, что для такого учреждения, куда попал парень, «все норма-
льно». Не могу себе представить, чтобы она ответила иначе... 

(«Донбасс», №231, 16 декабря 2003 г.) 
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Запорізька область 

Эксперты Совета Европы остались довольны условиями содержания за-
ключенных в Запорожской области. Об этом сообщил на встрече с журналис-
тами начальник отдела надзора за соблюдением законов при исполнении су-
дебных решений по уголовным делам Алексей Стулов. В этот раз эксперты 
посетили Мелитопольскую женскую колонию и республиканскую психиат-
рическую больницу при исправительной колонии в Вольнянске. Они оцени-
вали бытовые условия заключенных (в Мелитопольской колонии – это несо-
вершеннолетние преступницы) и медицинское обслуживание. Эксперты при-
шли к выводу, что все их предложения, высказанные во время прошлого 
визита, учтены. Например, в больнице создана комната психоэмоциональной 
разгрузки, где пациенты могут заниматься творчеством, читать. Для них на 
прилегающей территории разбили парк для прогулок. На первое место в ле-
чении ставится психотерапия, а потом уже – медикаментозная помощь. 

(«Популярные ведомости», г. Павлоград, №19, 8 мая 2003 г.) 

* * * 
В Запорожской области условия содержания взятых под стражу не отве-

чают требованиям Совета Европы, сообщил заместитель министра внутренних 
дел Украины Анатолий Присяжнюк. Он отметил, что «не может быть признано 
терпимым состояние дел, сложившееся с охраной задержанных и взятых под 
стражу в спецучреждениях милиции. Условия их содержания не отвечают 
требованиям Совета Европы: людей не кормят. Организация этих учрежде-
ний не соответствует требованиям МВД». 

(«Сегодня», №231, 13 октября 2003 г.) 

Кіровоградська область 

А яким нестерпним є перебування в кімнатах для затриманих в ізолято-
рах! Умови в них нагадують епоху середньовіччя, небезпечні для здоров’я. 
Камери напівтемні, немов бетонні мішки, в них немає свіжого повітря, питної 
води, санвузлів. Тут наші співвітчизники проходять випробування й торту-
рами, й голодом. Встановлено, що в Кіровоградській області 43,5 тисячі гри-
вень, призначених на харчування затриманих, віддали на погашення заборго-
ваності по зарплаті й продовольчі пайки особовому складу міліції. 

(«Хрещатик», №63, 7 травня 2003 р.) 

* * * 
Условия содержания спецконтингента в спецучреждениях Кировограда 

и области не отвечают требованиям Европейского комитета против пыток и 
Конституции Украины. Об этом сообщил начальник милиции общественной 
безопасности Управления МВД Украины в области Олег Когляк. По его сло-
вам, ни одно спецучреждение не обеспечено дезинфекционными камерами, 
81% изоляторов временного содержания не оборудованы душевыми комна-
тами, полная санитарная обработка спецконтингента проводится очень редко. 
В 19 учреждениях отсутствует вентиляционная система. 
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Приказом начальника УМВД в Кировоградской области приостановлено 
функционирование изоляторов временного содержания Александрийского 
горотдела, Онуфриевского, Бобринецкого, Компанеевского, Голованевского, 
Гайворонского, Устиновского и Ольшанского райотделов милиции. 

На территории Кировоградской области функционируют приемник-рас-
пределитель для лиц, задержанных за бродяжничество, спецприемник для лиц, 
подданных админаресту, и 22 изолятора временного содержания. Лимит напол-
нения изоляторов составляет 492 места, 116 камер для задержанных и аресто-
ванных и 24 камеры для админарестованных. 

(«Ведомости-плюс», №32, 8 августа 2003 г., 
«Права людини», м. Харків, №22, 1-15 серпня 2003 р.) 

Київ 

Тетяна Харченко: 
У пошуках неординарної теми до єдиного в столиці ізолятора тимчасо-

вого утримання, що на Подолі, вирушила авторка цих рядків. Моя мрія – по-
бачити справжній карцер – перевершила всі сподіванки: та тільки-но я опини-
лася в ньому, як грати з рипом піддалися, а наступної миті засув глухо клацнув... 

До візиту в цей ізолятор, що на Косогірському провулку, 6, мої пізнання 
про такі місця обмежувалися «кіношними» кадрами натуралістичних сцен 
жорсткого, а часом і жорстокого існування «зеків». Причому різниці між ув’яз-
неними і тимчасово затриманими, ІТУ та СІЗО для мене майже не існувало. 

У столичний ізолятор тимчасового утримання я потрапила минулого 
тижня – через роботу, на щастя, спало на думку після його відвідин. 

Зараз в ізоляторі триває ремонт. До Нового року тут наведуть ідеальну 
красу. Збудований ще в 1983 році, за тодішніми «нормативами», зараз ізоля-
тор не витримує жодної критики й потребує капітального ремонту. Тісні, чотир-
надцять метрів завдовжки, стіни, вікна з гратами, їдке «аміачне» повітря, во-
гкість, широка лава – вона ж універсальне багатомісне ліжко й залізні «двері 
з отворами для стеження – за стандартом»... А ще – напівпітьма і загиджена 
мухами лампочка, яка все це видовище, блимаючи, періодично освітлює. Так 
виглядає середньостатистична камера ізолятора. Найстрашніше, що ще три 
тижні тому в таких умовах якось перебивались тимчасово затримані. 

«Іншими словами, ніж «скотний двір», назвати це місце в мене просто 
не повертається язик», – завбачливо попередив начальник департаменту ад-
міністративної служби міліції МВС України Олександр Савченко перед почат-
ком нашої «екскурсії». Втім, на питання, чому робити щось «людське» з цього 
двору надумалися лише зараз, відповів, мовляв, раніше Міністерство внутрі-
шніх справ не виділяло на це кошти... Однак, якщо читач подумав, що наша 
рідна міліція раптово розбагатіла, то помилився. 

Фінанси на «олюднення» ізолятора правоохоронці, напевно, шукали б 
іще кілька десятиліть, аж раптом на їхні голови нагрянула ревізія. Подивити-
ся на умови перебування українців у столичному ізоляторі тимчасового утри-
мання приїхали європейські експерти. От тоді все й «заварилося». 

«Чистити» буцегарню почали після того, як тут «погостювали» предста-
вники Європейського комітету проти тортур Ради Європи. Побачивши, що 
діється у столичному ізоляторі на власні очі, правозахисники забили на спо-
лох. «За підсумками перевірки нам висловили серйозні зауваження з приводу 
вкрай неналежних умов утримання взятих під варту осіб», – йдеться у звер-
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ненні правоохоронців до київського мера (керівництво ізолятора звернулося 
до Олександра Омельченка з проханням виділити кошти на ремонт. – Авт.). 

Дирекції ізолятора контролери рекомендували збільшити природне осві-
тлення в камерах, збудувати лазню, прогулянкові дворики, кімнату для поба-
чень, медкабінет. Суворі європейські наглядачі застерегли, що в разі невико-
нання їхніх рекомендацій комітет застосує надзвичайні форми впливу на 
державу згідно зі статтею 10 Конвенції про запобігання катуванням чи не-
людському або такому, що принижує гідність, поводженню й виступить із 
привселюдною заявою з цього приводу... Іншими словами, нам натякнули: 
розберіться в своїй господі, хлопці, або про ваші «порядки» почує весь світ. 

Зазвичай висновки за результатами перевірок на місцях Європейський 
комітет запобігання катуванням готує таємно. А вже «свіжоспечений» звіт 
направляє в країну, яку моніторив. Виправити свої помилки й хутко оприлюд-
нити малоприємну інформацію про власні погрішності перед громадськістю – 
в інтересах країни, що «погоріла». Оскільки в разі відмови виконати постав-
лені перед нею вимоги Комітет має право опублікувати звіт самостійно. 

На крайній випадок Комітет може передати звіт про державу-порушника 
експертам Міжнародної конференції праці та Комісії ООН з прав людини. А 
це вже пахне міжнародним розголосом... 

Тож нині єдиний у Києві ізолятор тимчасового утримання вимушено не 
діє. Тут силами затриманих і міліціонерів (!) проводиться реконструкція. При 
журналістах останні вивозили сміття й носили старі двері, інша група людей, 
котра вперто називала себе «реконструкторами», монотонно оббивала кахлі. 

Важка робота... – Добре хоч платять?» – запитала я у них. – На життя 
вистачає, ще й так лишається, – відповів мені «реконструктор» Ігор Грузень-
ко. «Та ви на них не зважайте», – втрутилися в нашу розмову сторожі – це 
наші адміністративно затримані – вони відробляють...» 

На період ремонтних робіт «мешканців» ІТУ тимчасово переселили до 
районних управлінь київської міліції, решту «розіпхали» по слідчих ізолято-
рах. «Умови утримання в райуправліннях не найкращі, але ми намагаємося 
якось компенсувати незручності – покращили харчування, гігієну, бо далі 
вже не можна було їх лишати тут», – констатує начальник Подільського ізо-
лятора тимчасового утримання Василь Мельниченко. 

За його словами, для генеральної реконструкції всього ізолятора необ-
хідно два мільйони гривень. Відшукати цю суму не вдалося. Міліціонери по-
яснюють, мовляв, що можна казати, коли рідне відомство розщедрилося ли-
ше на 200 тисяч гривень. Та й ті буцегарні на ремонт відкраяли, тільки після 
того, як подивитися на тутешні порядки приїхав сам міністр внутрішніх справ 
Микола Білоконь. Високе начальство пожурило своїх підопічних за безлад і 
наказало вирішити проблему. Тільки от за які гроші це зробити, пояснювати 
правоохоронцям їхній керівник не став, тож останні мусили шукати альтер-
нативних шляхів. І звернулися до столичної влади. «Попередньо міський го-
лова нібито погодився виділити нам мільйон гривень, днями до нас приїж-
джали депутати Київради й дали добро», – повідомив Василь Мельниченко. 

«Нашкрябані» гроші правоохоронці пустять на переобладнання камер, 
оновлення системи кондиціонування, обігріву та холодильники для зберіган-
ня харчів. Для родичів затриманих облаштують спеціальний кабінет зустрі-
чей (раніше його просто не було. Власне, як і медпункту – Авт.). «Зараз поба-
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чення є, але вони відбуваються в якійсь комірчині. Ми хочемо, аби не тільки 
наші затримані сиділи в теплі, світлі, а щоб і їхні родичі теж почувалися ком-
фортніше, затишніше. У «шлюзах» обладнають зброярню, кабінет для зустрі-
чей арештованих із родичами. У приміщенні для побачень буде, як у кіно пока-
зують – броньоване скло, з одного боку родичі, з іншого боку – наша клієн-
тура», – розповідає Олександр Савченко. 

Приймати до себе «гостей» ізолятор зможе вже наприкінці цього року. 
Проте правоохоронці стверджують, що для такого великого міста, як 

Київ, і цього відремонтованого ІТУ буде замало. На пам’яті міліціонерів ще 
залишаються ті дні, коли під час масштабних святкувань у камери доводи-
лось «запаковувати» по 20 чоловік. «П’яних дебоширів залишати на столич-
них вулицях не можна – великий ризик, а везти їх нікуди», – виправдовують-
ся стражі порядку. За словами начальника ізолятора Василя Мельниченка, 
збудувати ще один такий заклад київські міліціонери мріють ще з 1998 року. 
Правоохоронці навіть хотіли переобладнати для таких цілей спеціалізовані 
заводи закритого виробництва. Запал міліціонерів-ентузіастів охолодили бу-
дівельники. Досвідчені зодчі пояснили: встановлення системи сигналізації та 
загартування складів обійдеться вдвічі дорожче за будівництво нового примі-
щення. До того ж, не всі фундаменти приміщень витримають 10-тонну вагу 
гратів. 

Що мені завжди кортіло побачити в «мєстах лішенія» свободи, то це ка-
рцер. Ну знаєте – романтика, протестантський дух, «весь обшир мій чотири – 
на чотири» і все таке. Минулого тижня моя мрія здійснилася. «А ось і є те, 
про що ви запитували», – сказав міліціонер, котрий тимчасово виконував фун-
кції мого гіда, прямуючи до останніх на вузькому коридорі дверей. – Пройти, 
на жаль, у карцер не можна. У нас тут ремонт, і хтось загородив вхід дошками». 
І тут старий закон – заборонений плід солодкий – спрацював безвідмовно. 
«Знехтувати мрією через колоду – злочин», – вирішила я і таки перелізла че-
рез загорожу, користуючись його «відлучкою». Те, що побачила, – картина 
не для людини зі слабкими нервами. Залізні грати з прутів товщиною в три 
пальці, брудний смердючий унітаз, іржавий кран, розтрощена раковина, кри-
жані батареї в залізній обшивці – «кожухах», аби нічого не можна було схо-
вати, і – суцільна темінь. Ось і вся романтика... 

Щоб зловити момент, одразу покликала до себе нашого фотокореспон-
дента й попросила відзняти видовище. Для реалістичності ухопилася за міцне 
пруття карцерних дверей і притягнула їх до себе, так ніби виглядаю з-за грат. 

Масивні двері повільно подалися на мене й глухо рипнули. Назад вони 
вже не відчинялись. «Тут замок часто заклинює – морочусь по півгодини, 
доки його відкрию», – похмуро втішав мене комендант, що неквапно 
пришкандибав на підмогу. В карцері я сиділа вже 10-ту хвилину... 

За цей час, навіть одягнена по-зимовому, встигла промерзнути до кісток. 
Тому, коли ключ різко клацнув і мій рятівник, сміючись, привітав мене з ви-
ходом на волю, я спіймала себе на думці, що потрапити сюди вдруге вже не 
хочеться, навіть заради цих рядків. 

До речі, найстаріший український ізолятор тимчасового утримання зна-
ходиться в Одесі. Одесити-порушники не змінювали місце прописки в ньому 
аж із 1860 року. Цьогоріч на реконструкцію ізолятора-ветерана одеські чино-
вники виділили 200 тисяч гривень. Цих грошей вистачить хіба на те, щоб пе-
рефарбувати сірі стіни в «оптимістичніший» колір і замінити сантехніку... 
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Тільки цифри 
36 відсотків із державного фінансування МВС виділяє на зарплату мі-

ліціонерів, на зброю для стражів порядку йде лише два проценти, а близько 
70 відсотків міліціонерів досі не мають зимової «амуніції». Чому про гідне 
утримання зеків та тимчасово арештованих міліціонери досі не згадували, за 
таких умов зрозуміло. Та факти лишаються фактами – українській Уповно-
важеній з прав людини все частіше доводиться звітувати про жахливі умови 
утримання в’язнів у нашій країні. Найбільше занепокоєння викликає кримсь-
кий регіон. До лав тимчасово утриманих часто потрапляють і невинні грома-
дяни. Не секрет і те, що утримують їх часом більше, ніж передбачено законо-
давством. Тим часом харчування тимчасово затриманого в ІТУ на день дер-
жава досі оцінює в 6 гривень. Цих копійок рідній міліції ледве вистачає на те, 
щоб тричі на день нагодувати «ітушників» традиційною гречанкою, крохма-
левою сосискою і хоч якоюсь баландою... 

(«Україна молода», №211, 13 листопада 2003 р.) 

Миколаївська область 

А в Миколаївській області майже 10 тисяч гривень потратили не на хар-
чі затриманим, а на... годівлю службових собак. 

(«Хрещатик», №63, 7 травня 2003 р.) 

Одеська область 

В Одесі відбулося засідання Координаційного комітету по боротьбі з ко-
рупцією і організованою злочинністю при Президентові України. Було відмі-
чено, що у зв’язку з тривалим розглядом справ приміщення Одеського СІЗО 
сьогодні переповнено надміру. В ньому утримують 1318 осіб, які значаться 
за судами. Стосовно 37 із них справи розглядають понад рік, а стосовно 25 – 
понад півтора року. Крім того, існує проблема невчасного отримання рішень 
суду. 

(«День», №116, 10 липня 2003 р.) 

* * * 
Первому заместителю министра внутренних дел Украины генерал-майору 

милиции Михаилу Манину был задан вопрос по поводу условий содержания 
задержанных больных туберкулезом. Проблема эта, если ее не решить в бли-
жайшее время, чревата большой бедой. Замминистра, к счастью, знает о ней. 

– Сегодня по управлению числится 28 задержанных, страдающих отк-
рытой формой туберкулеза, – сказал Михаил Федорович. – К сожалению, со-
держать их мы вынуждены в городской туббольнице в разных палатах. На их 
охрану отвлекаем офицеров из уголовного розыска, участковых. Ежедневно 
это 30-35 человек. Конечно, это не выход. Надеюсь, в ближайшее время си-
туация изменится к лучшему. Мы уже подыскали отдельное здание, в кото-
ром после оборудования его соответствующим образом будут содержаться 
такие задержанные. 

(«Юг», г. Одесса, №70, 25 октября 2003 г.) 
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Сумська область 

Владислав Ивченко: 
Изолятор временного содержания, располагавшийся в подвалах городс-

кого отдела милиции на Петропавловской, закрыт из-за своего несоответст-
вия современным требованиям. Как сообщил начальник горотдела Николай 
Хальзев, для приведения изолятора в соответствие с требованиями, выдвига-
емыми Советом Европы, необходимо 150 тысяч гривен, которых пока нет. 
Ситуация может измениться, лишь если Евросоюз поможет деньгами, как это 
произошло в случае с харьковским ИВС. По словам Хальзева, европейские 
нормы предполагают наличие в камере водопровода, канализации и бытовой 
техники (телевизора, холодильника), чего в закрывшемся изоляторе обеспе-
чить было нельзя. 

(«Данкор online», г. Сумы, 16 июля 2003 г.) 

Харківська область 

Сегодня только в Харьковской области содержится 16,7 тысяч отбы-
вающих срок лишения свободы. Более 4 тысяч обвиняемых «сидят за судом» 
в следственном изоляторе. И еще 12 тысяч отбывают наказание, не связанное 
с лишением свободы. Требования к минимуму «жилой площади» на одного 
осужденного – не менее 2-х квадратных метров. 

Владимир Бутенко, начальник Харьковского областного управления по 
вопросам исполнения наказаний: 

«Сегодня этот стандарт соблюдается во всех харьковских колониях. К 
сожалению, несколько хуже пока обстоят дела в СИЗО (его заключенным по-
ложено по 2,2 кв. метра) и Куряжской ВТК. Выполнено также (по крайней 
мере, харьковчанами) требование Совета Европы иметь в каждой области 
Украины исправительные учреждения всех режимов. За последние годы из-
менились длительность и периодичность свиданий с осужденными, объем 
посылок (передач), условия питания. Сейчас ежедневные затраты на питание 
каждого из «подопечных» в некоторых колониях доходят до 3-х гривен (еще 
три-четыре года назад они исчислялись копейками)...». 

К сожалению, не столь благополучно обстоят дела с медицинским об-
служиванием заключенных. Отстает Украина и в подготовке законодательно-
го обеспечения деятельности учреждений по исполнению наказаний. В част-
ности, Верховная Рада все еще готовится принять подготовленный по всем 
европейским правилам Уголовно-исполнительный кодекс. 

Кримінально-виконавчий кодекс прийнятий 
Верховною Радою України в середині травня. – ХПГ. 

(«Время», г. Харьков, №42, 17 апреля 2003 г.) 

* * * 
В Харьковском СИЗО для соблюдения прав подростков на информацию 

и обучение стали применять демонстрацию телепередач, а также программ, 
записанных на видео, на темы, важные для задержанных несовершеннолет-
них. Это благотворно сказалось на их состоянии. 

(«День», №103, 18 июня 2003 г.) 
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* * * 
Недавно редакция «ВВ» получила письмо из Жовтневой исправитель-

ной колонии №17, которая находится в Балаклейском районе Харьковской 
области. 

Несколько месяцев назад мы писали о том, как лагерная администрация 
исправительной колонии в городе Шостка убила заключенного, но никакой 
ответной реакции не дождались. Люди, которые передали нам эту информа-
цию, подверглись пыткам и избиениям. Если подобное случится и после этой 
статьи – значит, в Украине действительно существуют «лагеря смерти». Впро-
чем, то, что творится в исправительной колонии №17, может превратить в 
лагерь смерти всю страну. 

Исправительная колония №17 является туберкулезной зоной. Это зна-
чит, что в ней вместе со здоровыми осужденными отбывают наказание и лю-
ди, больные туберкулезом, в том числе и с активной, чрезвычайно заразной 
формой этого недуга. Возбудитель заболевания – палочка Коха – способна 
долгое время оставаться опасной. Палочки могут жить в речной воде до пяти 
месяцев, в грунте – до двух. В молочных продуктах (масло, творог), храня-
щихся в холоде, – больше года, в пыли – до полугода. При температуре ми-
нус 23 градуса по Цельсию они не гибнут семь лет, а палящее солнце убивает 
их лишь через 2-6 часов. Температуру +85°С палочки выдерживают в тече-
ние получаса. 

И вот что пишут узники колонии №17: «При прибытии в колонию все 
заключенные подвергаются принудительной процедуре мытья полов, подме-
тания и т.д. Никто не учитывает, что это туберкулезная зона. За отказ тебя 
сразу помещают в «клетку», где держат неделю, затем избивают и водворяют 
в штрафной изолятор (ШИЗО) с последующим переводом во второе отделе-
ние (закрытые камеры без доступа свежего воздуха). Во втором отделении 
заключенных лишают передач, в том числе и медицинских, возможности по-
купать продукты в ларьке и вообще всего, чего только можно лишить». 

Как известно, туберкулезные больные нуждаются не только в лекарст-
вах и свежем воздухе, но и в усиленном питании. В колонии №17 питание 
заменяют «учения по тушению пожаров». Из письма заключенных: «Питание 
отвратительное. Из рациона полностью исключены соль, сахар. Никакой дие-
ты для туберкулезных больных не существует. Регулярно (минимум раз в ме-
сяц) во втором отделении проводят так называемые учения по тушению по-
жаров, при которых избивают полностью все отделение, больных людей ре-
зиновыми дубинками». 

Однако наиболее диким из всего, что творится в украинских «лагерях 
смерти», является то, как администрация колоний... распространяет туберкулез. 

Из письма заключенных: «В промзоне заключенные изготавливают ме-
бель и ширпотреб «для хозяина». К работе привлечены осужденные с откры-
той формой туберкулеза. В результате продукция изначально заражена пало-
чкой Коха. По официальной информации, этой продукции вообще не сущес-
твует, и при посещении колонии комиссиями промзона стоит опечатанной. 
При колонии есть огород, где в основном выращиваются помидоры. Для ра-
боты на огороде опять-таки используют осужденных с открытой формой ту-
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беркулеза. Часть урожая идет на нужды зоны, а часть реализуется на свободе 
на рынках». 

30 мая этого года 15 заключенных исправительной колонии №17 подали 
заявление в прокуратуру г. Харькова с жалобой на многочисленные наруше-
ния прав осужденных, в том числе и на сознательное заражение администра-
цией колонии здоровых людей. Как сообщают нам в письме, в тот же день 
все отделение было жестоко избито лагерной охраной. Сильнее всех постра-
дали заключенные, подавшие заявления, которые так и не были отправлены в 
прокуратуру. В частности, до полусмерти был избит Геннадий Горбенко. В 
результате побоев он потерял способность двигаться, у него на ягодицах мя-
со отстало от кости. Горбенко была сделана операция, после чего его переве-
ли в ШИЗО. 

(«Вечерние Вести», 2 июля 2003 г.) 

* * * 
Влаштувати харківським журналістам «екскурсію» до Жовтневої колонії 

№17, що в Балакліївському районі Харківської області, правоохоронців зму-
сив далеко не дружній випад з боку однієї столичної газети. Використавши 
чийсь крик душі з анонімного листа, автор змалював щось на зразок тутеш-
нього пекла, де воєнізований персонал у доволі жорсткий спосіб отруює жит-
тя хворому на туберкульоз контингенту. Екскурсія з метою спростування не-
достовірних фактів залишила двоїсте враження. Пекло тут присутнє і відсут-
нє одночасно. 

Для в’язнів багатьох вітчизняних колоній, тюрем і СІЗО переїзд до за-
гратної клініки нерідко асоціюється з путівкою на курорт. Тут все та ж зона, 
але більш наближена до людського стандарту. 17-та вже три роки має статус 
лікарні для хворих на туберкульоз зеків. Камери мають вигляд типової сол-
датської казарми. Сьогодні тут утримуються 1400 засуджених, тобто на 700 
чоловік менше, ніж у 2000-тисячному році. То був період, коли до 17-ї що-
тижня прибувало по 50-70 новачків. Тепер за весь минулий місяць колонія 
прийняла лише 40 хворих. Обнадійливій статистиці посприяли одразу дві 
причини: достатнє забезпечення ліками і пристойне харчування. 

За 7 місяців цього року адміністрація випустила на волю 22-х в’язнів, 
яким вже нічого не допоможе. Такий стан не вважається кричущим, оскільки 
ще якихось 3 роки тому безнадійних рахували сотнями. Щодня хворі отри-
мують до столу м’ясо, рибу, молоко, яйця, масло і свіжі овощі. 

Ті засуджені, кого вдома чекають, повертаються на волю фактично здо-
ровими… 

(«Слобідський край», м. Харків, №150, 13 серпня 2003 р.) 

* * * 
Один из лидеров Украинской Национальной Ассамблеи, Игорь Мазур, в 

ИК-17 оказался после того, как заразился туберкулезом в Киевском СИЗО 
после событий 9 марта 2001 года. Он должен выйти на свободу в марте бу-
дущего года. 

(«Вечерний Харьков», №89, 19 августа 2003 г.) 
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* * * 
В Харьковскую облгосадминистрацию в этом году поступило более 150 

жалоб граждан по поводу работы правоохранительных органов. 
По словам прокурора Харьковской области Владимира Кривобока, сегодня 

в области имеется 17 тысяч осужденных. В 11 колониях, которые функциони-
руют в области, с начала года уже случилось 230 конфликтных ситуаций. 

Не вдаваясь в подробности тюремного меню, прокурор области делика-
тно заметил, что по калорийности предлагаемая пища никоим образом не со-
ответствует нормальному уровню. В результате многие заключенные имеют 
заметный дефицит массы тела. Что же касается тюремной медицины, то вот 
уже многие годы бюджетным финансированием она обеспечивается не более 
чем на 10%. Денег на обследование осужденных на наличие ВИЧ-инфекции 
не выделяется с 1998 года. В колониях периодически отключают свет, тепло 
и воду. Зачастую постельные принадлежности просто не выдаются, а 100 за-
ключенных не имеют даже матрацев. 

Отдельно остановимся на Октябрьской ИТК №17. Кроме безусловного 
наличия всех вышеперечисленных признаков харьковских колоний, у нее 
есть и другая, убийственная особенность. Дело в том, что с 1983 года здесь 
практически вышел из строя комплекс очистки сточных вод. В результате 
сточные воды попадают в реку Северский Донец, которая является источни-
ком питьевого водоснабжения горожан. 

Стоит отметить, что в таких условиях пребывают и те, кто только ожи-
дает приговора. Во-первых, потому что суды традиционно перегружены и не 
в состоянии направить копию приговора в изолятор в течение многих меся-
цев, хотя, по закону, обязаны это сделать в течение трех дней. В этом году в 
рассмотрении находится 13405 уголовных дел – рассмотрено пока не более 
40%. Во-вторых, зачастую подсудимых просто не на чем доставлять в залы 
судов – не хватает транспорта, бензина... 

(«Событие», г. Харьков, №37, 11-17 сентября 2003 г.) 

4.4. Захворюваність в місцях позбавлення волі 

За даними Державного Департаменту України з питань виконання пока-
рань: 

 
Вид захворювання 2001 р. 2002 р. 6 місяців 2003 р. 
Захворюваність на туберкульоз 
(на 100000 населення) 

   

СІЗО 8924,5 10439,6 4964,8 
ВК 4850,5 3288,8 1443,1 
Кількість хворих на туберкульоз 
у СІЗО, всього 

4189 4415 2100 

Вперше виявлений 2235 2295 1051 
Рецидивний 1954 2120 1049 
Кількість хворих на туберкульоз 
у ВК, всього 

7875 4823 1879 
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Вперше виявлений 5978 3447 1307 
Рецидивний 1897 1376 572 
Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, 
які перебували на обліку станом 
на 01.01. 

1898 1711 1740 

 (З відповіді на запит Харківської правозахисної групи) 

Житомирська область 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Житомирской облас-
ти в 2002 году в пяти УИН и одной тюрьме, где содержатся более 6800 осуж-
денных, зарегистрировано 173 случая активной формы туберкулеза, что на 
34% меньше, чем в 2001 году. В перерасчете на 100 тысяч населения уровень 
заболеваемости туберкулезом в этих заведениях почти в 40 раз превышает 
среднеобластной показатель. Напряженное положение в Житомирском СИЗО, 
а также других местах предварительного заключения людей, подозреваемых 
или обвиненных в нарушении законов. 

В местах лишения свободы для лечения больных туберкулезом выделяе-
тся 1-2 соответствующих препарата вместо 4-5 видов, как того требуют до-
кументы Всемирной организации здравоохранения, не проводится должное 
обеззараживание посуды, которой пользуются больные, и соответствующая 
дезинфекция помещений, где они содержатся. При лечении осужденных с 
открытой формой туберкулеза в областном противотубдиспансере возникают 
серьезные проблемы, учитывая склонность последних к асоциальному пове-
дению. 

Очевидна закономерность – значительная часть тех, кто попал за решетку, 
во всяком случае, на Житомирщине, обречены на туберкулез. Но по решению 
суда преступников приговаривают к лишению свободы, а не к туберкулезу. И 
право на здравоохранение гарантировано Конституцией Украины всем гражда-
нам, в том числе и заключенным. Очень может быть, что рано или поздно 
среди тех, кто заболеет серьезными заболеваниями во время отбывания нака-
зания или в СИЗО, в частности, туберкулезом, отыщутся такие, кто предъя-
вит иск за утрату здоровья. И будут правы. 

(«День», №12, 23 января 2003г.) 

4.5. Смертність в місцях позбавлення волі 

За даними Державного Департаменту України з питань виконання пока-
рань: 

 
Показник 2001 р. 2002 р. 6 місяців 2003 р. 
Смертність (на 1000 
населення) 

   

СІЗО 4,2 2,5 1,9 
ВК 3,1 2,0 1,0 

 (З відповіді на запит Харківської правозахисної групи) 
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Харківська область 

По словам прокурора Харьковской области Владимира Кривобока, с на-
чала года в учреждениях исполнения наказаний умерли 59 осужденных. В 
прошлом году жертвами неудовлетворительного медицинского обслужива-
ния, некачественного и недостаточного во всех отношений питания стали (по 
официальным данным) 31 человек. 

(«Событие», г. Харьков, №37, 11-17 сентября 2003 г.) 

4.6. Самогубства в місцях позбавлення волі 

За даними Державного Департаменту України з питань виконання пока-
рань: 

 
Показник 2001 р. 2002 р. 6 місяців 2003 р. 
Кількість випадків 
самогубств, всього 

29 48 22 

СІЗО 2 11 6 
ВК 27 37 16 

 
За результатами службових розслідувань, основними причинами суїци-

дальних вчинків серед осіб, взятих під варту та засуджених, є втрата соціаль-
но-корисних зв’язків і життєвих орієнтирів у зв’язку з позбавленням волі. 

(З відповіді на запит Харківської правозахисної групи) 
 
С начала года покончили с собой семеро лиц, содержавшихся под стра-

жей. Как заявила глава общественной организации «Рутения» (Одесса) Алла 
Корыстовская, заключенных убивает порочная судебно-тюремная система. Так, 
в милиции нет соответствующих условий содержания. Однако людей часто 
держат за решеткой без всяких на то оснований (так, скажем, для удобства 
ведения допросов), и на их здоровье никто не обращает внимания. 

(«Вечерние вести», №175, 19 ноября 2003 г.) 

Київ 

В Минском районном суде столицы покончил с собой 47-летний реци-
дивист. После оглашения приговора он перерезал себе горло бритвой, при-
прятанной в одежде. Ясно, что ответственность за недосмотр несут конвоиры 
из числа сотрудников милиции. Однако, считает начальник районного УВД 
Василий Боднар, виноваты не только они. Зэка, арестованного за убийство, 
не приняли в СИЗО из-за плохого здоровья, поэтому вплоть до вынесения 
приговора его держали в ИВС. Тем временем здоровье обвиняемого все ухуд-
шалось. Мотив самоубийства понятен: услышав, что он приговорен к длите-
льному заключению, тяжелобольной преступник решил избавить себя от да-
льнейших мучений. 

(«Вечерние вести», №175, 19 ноября 2003 г.) 
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Рівненська область 

В помещении пункта охраны общественного порядка №7 Ривненского 
городского управления милиции повесился ривненчанин Виталий П. Сюда 
его пригласил участковый инспектор, поскольку мужчина, который вел бро-
дячий образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками и допекал свою се-
мью угрозами самоубийства. Жена обратилась к участковому. Милиционер 
пригласил мужчину в опорный пункт правопорядка. 

Виталий повесился в туалете. 

(«Голос Украины», №230, 4 декабря 2003 г.) 

* * * 
За офіційною версією центру громадських зв’язків УМВСУ, історія від-

бувалась у такій послідовності: «28 листопада близько 22 години на громад-
ський пункт охорони порядку №7 Рівенського МВ УМВС до дільничного ін-
спектора міліції звернулася громадянка П., жителька м.Рівного з тим, що до 
неї додому повернувся її чоловік, котрий тривалий час ніде не працює, веде 
бродячий спосіб життя. Черговий раз він виніс із помешкання майно і, при-
йшовши додому в нетверезому стані, вчинив сварку, під час якої висловлю-
вав наміри покінчити життя самогубством. Прибувши за вказаною адресою, 
дільничний запропонував громадянину П. пройти з ним на опорний пункт 
для проведення профілактичної бесіди та постановки на облік. Близько 22 
год. 40 хв. громадянин П. у супроводі сина та дільничного прибули на опор-
ний пункт №7 Рівненського МВ УМВС. Під час розмови з дільничним інспе-
ктором міліції громадянин П. попросився в туалет, де здійснив самогубство 
шляхом повішення. За фактом самогубства прокуратурою м. Рівного прово-
диться перевірка. Інспекцією з особового складу ВРП УМВС здійснюється 
службове розслідування». 

…Синові 44-річного Віталія того вечора правоохоронці нічого не сказали. 
Він повернувся додому. Дружина Світлана подумала, що чоловіка-хулігана 
затримали та посадили в камеру. Невдовзі до неї додому прийшов начальник 
Рівненського міського відділу міліції Василь Басовець і почав розпитувати 
про чоловіка, найбільше полковника цікавило, чи мав Віталій з собою мотуз-
ку, чи біла, чи шовкова і якої довжини. Жінка відповіла машинально, а потім 
здивувалась і відчула недобре. Запитала, чи, бува, з Віталієм нічого не сталося. 

– Не хвилюйтесь, жіночко, все буде нормально, – заспокоїв п. Басовець 
і пішов. 

– Чому було по-людськи не сказати мені одразу, що чоловік вже мерт-
вий?, – сказала кореспонденту «РВ» дружина загиблого Світлана, а розпові-
дати подробиці того вечора відмовилась. Чоловіка з моргу судово-медичної 
експертизи вона забрала у вівторок, щоб поховати. 

Отримати коментарі від пана полковника нам не вдалося – із чергової 
частини Рівенського МВ УМВСУ повідомили, що Василь Басовець буде на 
роботі лише через тиждень, він нібито перебуває у міністерстві. Не коменту-
ють подію й інші правоохоронці, в тому числі й дільничний старший лейте-
нант Юрій Наперковський, який і проводив, на прохання дружини, профілак-
тичну бесіду з затриманим. Саме він згодом і намагався врятувати чоловіка – 
коли, занепокоївшись, що той не повертається довгий час з туалету, зайшов і 
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побачив Віталія на мотузці, швидко перерізав її, щоправда, самогубцю допо-
мога лікарів вже не знадобилася. Колеги дільничного кажуть, що він був на-
стільки шокований тим, що сталося, що досі не може отямитись. 

Прокурор міста Рівного Віталій Войтюк матеріали цієї справи ще не ви-
вчив, отож повідомити журналістам поки що нічого з приводу загибелі цього 
рівнянина не може. 

(«Рівне вечірнє», №90, 5 грудня 2003 р.) 

Харківська область 

17 сентября в Харьковском СИЗО покончил с собой 21-летний заклю-
ченный. Как выяснилось, безработный А.Ж., уроженец Сумской области, вре-
менно проживающий в Харькове, был задержан за банальное хулиганство. В 
СИЗО он «отсиживал» свои положенные 10 суток. Когда парня стали прове-
рять на причастность к другим преступлениям, всплыли некоторые старые 
грешки. Оказывается, не так давно был задержан его приятель, с которым А.Ж. 
ранее совершил несколько разбойных нападений. Задержанный подельник 
«раскололся», и всплыло имя А.Ж. Когда об этом стало известно, А.Ж. прос-
то испугался и повесился в камере на ручке двери. 

(«Вечерний Харьков», №105, 27 сентября 2003 г.) 

4.7. Опис фактів знущань в установах КВС 

Вінницька область 

«Я – вдова, з 10 років піднімала синів-близнюків сама. І так трапилось, 
що один з них, Віктор, потрапив у халепу. Він завжди був більш збитошним 
за тихого брата Андрія. І поки Андрій вчився у технікумі, Віктор гуляв з хло-
пцями. Минулого року їх пов’язали на дрібній крадіжці – пограбували гараж. 
Винесли рівно стільки, скільки вистачило, щоб Віктору дали два роки ув’яз-
нення у колонії. 

Я – бухгалтер, брала на своє обслуговування до п’яти фірм, щоб возити 
передачі у колонії. Якби знала, то краще б ці гроші складала на його звіль-
нення. Але була впевнена, що мого хлопчика відпустять. Бо ніяких порушень 
за ним не було. І його вихователь завжди про нього гарно відгукувався. Коли 
у серпні цього року вийшов закон про чергову амністію, я поїхала до Віті. І 
він з радістю сказав, що його, певно, теж звільнять, бо він вже відсидів тре-
тину строку і злочин у нього неважкий. А коли я приїхала наступного разу, 
то з’ясувалось – якщо я хочу побачити свого сина, то повинна принести 500 
гривень одному начальнику в колонії, щоб він поставив свій підпис на яки-
хось документах. Я привезла ті гроші і стала чекати новин від Віті. А вони 
були... Виявляється, той начальник нічого не підписав і пішов у відпустку на 
45 днів! Але ж час йде!!! Пішла я знову по тому самому колу. А мені гово-
рять, що ті 500 гривень я вже не поверну, але щоб мій син вийшов на свобо-
ду, то потрібно дати вже 1000 гривень! Людоньки, за що я маю давати такі 
гроші, якщо мого сина й так повинні відпустити! Але до кого кричати, кому 
що говорити! Каже мені Вітя, що готуються виходити під амністію такі зло-
чинці, що йому страшно, якщо вони вийдуть на волю! І розказав мені син, 
скільки коштує їхнє звільнення. Зрозуміло, що чим більший строк, тим до-
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рожче це коштує. Але більше 1000 доларів ніхто не носить. А ще пропону-
ють: надайте матеріальну допомогу колонії. Беруть у родичів все – фарби, 
дошки, цвяхи, меблі, продукти. Все це приймається як благодійна допомога, 
а потім тих ув’язнених звільняють. Цього року по амністії повинні вийти 35 
тисяч українських в’язнів. До того ж цьогорічна амністія не така вже й 
складна – амністують усіх охочих, які вчинили злочини невеликого і серед-
нього ступеня важкості (до 5 років) і відбули третину терміну. Але можливо-
сті звільнитися моєму сину по УДЗ (умовно-достроковому звільненню) не 
вийшло. Я думала, що так звільняють дійсно тих, хто не має порушень, а ви-
являється, що УДЗ майже ніколи не буває. По УДЗ теоретично може вийти 
кожен, хто відсидів половину терміну і має в своїй особистій книжці хороші 
відгуки адміністрації. А практично ці відгуки коштують від 500 гривень до 
1000 доларів. Ви запитаєте, чи не зверталась я до керівництва Держдепарта-
менту з виконання покарань? Я хотіла одразу бігти туди, але Вітя слізно про-
сив мене цього не робити, бо новина про це одразу стане відомою у колонії, 
то тоді буде легко знайти причину, щоб «підставити» мого сина і залишити 
відбувати строк. Тому ми все-таки чекаємо – може, тихенько вдасться скори-
статись законним правом?» 

(«33 Канал», м. Вінниця, 24 вересня 2003 р.) 

Донецька область 

Работники Волновахской исправительной колонии сделали инвалидом 
25-летнего осуждённого. Прокуратура Донецкой области возбудила уголо-
вное дело в отношении должностных лиц Волновахской исправительной ко-
лонии № 120 по фактом превышения власти или служебных полномочий (по 
ст. 365 ч.2 УК Украины). 

Как сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры, осужденный 
этой колонии, 1978 года рождения, поступил в межобластную больницу с ди-
агнозом ушиба мягких тканей обоих стоп. После проведенной операции сто-
пы были ампутированы, он признан инвалидом 2 группы на один год, может 
передвигаться на костылях. 

По сведениям самого осужденного, травма была получена в результате 
действий работников колонии, поскольку он отказался выполнить законное 
требование администрации. Ведётся следствие. 

(Интернет-издание «Остров») 
Див. також: – інтернет-видання «proUA», «VLASTI.NET», «Форум», 

«Магнолия-ТВ», «Громадське радіо», газета «Сегодня», №232, 14 октября 2003 г. 

* * * 
Странно, что о ЧП в Волновахе, где расположена колония, руководство 

Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний узнало 
из сообщений масс-медиа. И немедленно направило в Донецкую область сво-
его сотрудника, чтобы тот на месте разобрался: как, когда и почему такое мо-
гло произойти. Проверка показала следующее. Еще зимой, 16 февраля, осуж-
денный Александр Лобанов, отбывающий пятилетний срок за грабеж с отяг-
чающими обстоятельствами, угодил в штрафной изолятор. Такое с зэками 
случается, и водворение в ШИЗО рассматривается как дисциплинарное нака-
зание. Далее начинаются странные вещи (цитируем официальную справку): 
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«...Во время прогулки, выполняя физическую зарядку, осужденный Лобанов 
А.В. поскользнулся и упал, вследствие чего получил травму ног, однако в 
этот день за медицинской помощью не обращался, что подтверждается его 
личным письменным пояснением». Александр обратился в медчасть учреж-
дения два дня спустя: поводом стали боли в ступнях ног (соответствующая 
запись имеется в книге регистрации). Предварительный осмотр привел к диа-
гнозу – ушиб обеих ступней. Назначено лечение. В тот же день (на объясне-
нии стоит дата – 18.02.03) Лобанов адресует начальнику колонии любопыт-
ный документ. Приводим его с сохранением стилистики автора: «...16.02.03 
примерно в 5.10 во время утренней прогулки в прогулочном дворике ШИЗО 
я решил заняться спортом, чтобы согреться, и начал прыгать и так как весь 
прогулочный дворик... покрыт был льдом я подскальзнулся и упал ударив-
шись об бетонную стену ШИЗО. Так как сразу меня это небеспокоило я не-
обратился к врачу, но 18.02.03 когда у меня начали болеть обе стопы я обра-
тился в медчасть за помощью. Объяснение написано собственно ручно и без 
принуждения». Что характерно, 18 же февраля, опять-таки «собственно руч-
но и без принуждения», Александр направляет гражданину начальнику еще 
одно послание. Оно достойно воспроизведения не в меньшей степени, чем 
первое: «...По поводу моего падения в прогулочном дворике ШИЗО, имевше-
го место 16.02.03, прошу служебное расследование не проводить, так как 
травму я получил по собственной неосторожности». Какие у нас, право, соз-
нательные осужденные! Они понимают: что бы ни случилось с континген-
том, обязательно последует служебное расследование. И тут главное – не 
оплошать, успокоив руководство, что ничего, дескать, страшного: занимался 
спортом, упал, повредил ноги, с кем не бывает... В пять утра, в штрафном 
изоляторе. Но происшествия подобного рода, заверили «Сегодня» в департа-
менте, обязательно становятся предметом разбирательства. Так и тут: по фа-
кту все-таки было проведено служебное расследование. И начальник учреж-
дения вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ста-
тье 6 пункту 2 УПК Украины. То есть – за отсутствием состава преступления.  
Соответствующее постановление ушло в прокуратуру Волновахского района 
на согласование. Подчеркнем – все по закону. Тогда же, 21 февраля, в район-
ную судмедэкспертизу были направлены материалы медицинского обследо-
вания гражданина Лобанова. Через пять дней, 26 февраля, Александра этапи-
ровали в межобластную специализированную больницу при Донецкой исп-
равительной колонии №124. Для чего? В той же справке черным по белому 
значится: «для оказания квалифицированной медицинской помощи». Из чего 
следует, что состояние ступней ног гражданина Лобанова за это время не 
улучшилось, а скорее наоборот – во весь рост стоит вопрос об операции. Тут 
выносят окончательный диагноз (следим за формулировкой!) – «отмороже-
ние обеих ступней, гангрена І-ІІ-ІІІ-ІV пальцев обеих ступней». Чувствуете 
разницу? Были ушибы. Потом отморожение. И, наконец, гангрена. И все – 
из-за невинных занятий физкультурой. Между тем рапорт начальника лечеб-
ного учреждения и выписка из медицинского эпикриза свидетельствуют: 
свое согласие на хирургическое вмешательство гр-н Лобанов дал значитель-
но позже – 17 апреля. Его прооперировали. А меньше чем через месяц, 13 
мая, признали... инвалидом П группы. Правда, не навечно, всего лишь на год. 
Но – инвалидом. Вот такая безрадостная перспектива. Две недели спустя 
мать Лобанова обратилась в департамент исполнения наказаний по поводу 
ненадлежащего режима содержания, жестокого отношения к осужденным 
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(вследствие чего ее сын Александр, 1978 года рождения, был покалечен), а 
также решения вопроса о его условно-досрочном освобождении. Правомерно 
спросить: действительно ли Лобанов по собственной воле (глупости, недо-
мыслию, беспечности, а то и сознательно причинив повреждения – такое то-
же бывает в местах лишения свободы) стал калекой? Может, ему кто-то по-
мог поскользнуться, упасть, повредить ступни ног, после чего ненароком об-
морозить их и лишиться пальцев? Официальные документы такое предположе-
ние напрочь опровергают: «Меры физического воздействия и спецсредства к 
осужденным не применялись, что подтверждается письменными пояснениями 
представителей администрации, а также осужденных Дремова, Рубана, Яро-
вого, Анисимова, которые отбывали меру дисциплинарного взыскания в ка-
мере №2 помещения ШИЗО ПКТ (помещение камерного типа. – Авт.) вместе 
с Лобановым». 

Поскольку, честно говоря, остались вопросы, мы встретились с испол-
няющим обязанности главы Государственного департамента Украины по во-
просам исполнения наказаний генерал-лейтенантом внутренней службы Але-
ксандром Пташинским: 

– У меня нет 100-процентной уверенности, что действия администрации 
были абсолютно правильны, как нет пока данных и о том, что в отношении 
осужденного применялись недозволенные приемы. Все покажут результаты 
проверки, которая еще не завершена. Однако хотелось бы подчеркнуть, что 
существует установленный порядок, согласно которому осуществляющая 
надзор за соблюдением закона, прокуратура должна официально уведомлять 
о возбуждении уголовного дела вышестоящие органы. В данном случае этого 
сделано не было, хотя мы ничего не скрываем и не собираемся утаивать... 
Тем не менее, если факты подтвердятся, меры реагирования последуют очень 
решительные и жесткие. Будут доказательства – виновные ответят по всей 
строгости закона. 

Связались мы и с прокурором Волновахского района Донецкой области. 
Георгий Козуб оказался на редкость осторожным в оценках происшедшего. 
Он сразу уточнил, что дело возбуждено по факту, а не против конкретных дол-
жностных лиц, что несколько меняет изначальную диспозицию пресс-центра 
прокуратуры Генеральной. 

«Нами назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, и 
пока я не располагаю ее заключением, говорить о чем-либо, считаю, прежде-
временно, – сказал Георгий Григорьевич. – С одной стороны, есть обращение 
матери осужденного, где та утверждает, что сына жестоко избили. С другой – 
объяснения представителей администрации, из которых следует, что никаких 
противозаконных мер ими не предпринималось. Необходимы убедительные 
доказательства, чтобы все расставить по своим местам и восстановить истин-
ную картину февральских событий. До конца октября мы разберемся, и тогда 
можно вернуться к данному вопросу...». 

По сведениям информированного источника «Сегодня», 16 февраля в 
Волновахской исправительной колонии проходили плановые учения отряда 
спецназа. И якобы корни инцидента с Лобановым надо искать в этих учени-
ях. То ли Александр чем-то спровоцировал конфликт, то ли бойцы решили 
отработать на нем специфические приемы. Возможно, это всего лишь пред-
положение. Но и тогда его не мешало бы проверить. Ведь не зря же судачат, 
что следствие столкнулось с некоторыми трудностями в допросах свидете-
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лей, многие из которых были в... масках. Кто еще одевает маски в закрытом 
пенитенциарном учреждении – медики? Или зэки? 

(«Сегодня», №241, 24 октября 2003 г.) 

Івано-Франківська область 

Початок цієї історії сягає 1994 року, коли за звинуваченням у вбивстві 
сім’ї Гомонаїв та їхніх дітей («справа глухонімих») був засуджений 19-річний 
івано-франківець Борислав Полторацький. Тоді про загадкову різню писали 
усі засоби масової інформації не тільки нашої області. Батько Борислава – 
Євген Полторацький, ще донедавна калушанин, і нині переконаний: злочин 
вчинили інші особи, а юнаки (його син і Михайло Кузнєцов) були лише ви-
падковими свідками цієї жахливої трагедії. Хлопці були засуджені до вищої 
міри покарання, а правоохоронці отримали квартири, чергові звання і народ-
ну популярність. Днями Європейський суд виніс своє рішення щодо умов 
утримання шести українців (в тому числі Борислава Полторацького і Михай-
ла Кузнєцова), які були засуджені до смертної кари, яку згодом їм замінили 
на довічне ув’язнення. Про історію 9-річної давності та рішення європейсь-
ких суддів – у нинішній публікації. 

МІЛІЦІЯ ПІДТАСУВАЛА НЕПОПРАВНЕ – ВИЩУ МІРУ 

І досі Євген Полторацький (нині очолює Батьківський комітет «Поряту-
нок», в який об’єдналися батьки засуджених до смертної кари) переконаний: 
все вирішив жахливий збіг обставин. 

– На свою біду, хлопці знаходились у сусідній квартирі, – згадує Євген 
Миколайович. – Почувши шум, Кузнєцов вийшов і натрапив на вбивць. Один 
із злочинців зайшов у квартиру, де були юнаки, і наказав мовчати про поба-
чене, бо інакше вб’ють не тільки їх, але й їхні сім’ї. А побачивши закривавлені 
руки вбивці, хлопці заціпеніли від жаху. Що ж їм лишалося? Звісно, мовчати. 

Правоохоронні органи не змогли або не захотіли знайти справжніх убивць і 
вирішили відзвітуватися шляхом фальсифікації, зваливши чужу провину на Куз-
нєцова і Полторацького. При цьому використовували протизаконні та недозво-
лені методи ведення слідства: залякування, знущання і побої, внутрівенні уколи, 
гіпноз, підсаджування провокаторів, нічні допити – тобто всі відомі раніше ста-
лінські методи, щоб домогтися зізнання. 

Кримінальна справа вся наскрізь брехлива і фальшива. В ній безліч ні-
сенітниць і суперечностей. Наприклад, перший протокол допиту в справі вза-
галі безглуздий. Кузнєцов спочатку ніби зізнається, що сам убив всіх чоти-
рьох осіб: Гомоная, потім його дружину, потім дітей. Коли слідчі збагнули, 
що це виглядає фантастично (тим більше, що й мотивів для вбивства ніяких 
не було), щоб 18-річний юнак вагою 48 кг, будучи п’яним, зміг сам убити фі-
зично здорового, психічно неврівноваженого (глухонімого), тверезого чоло-
віка, а потім ще трьох осіб, то почали городити справу інакше: вигадували 
події, яких не було, і примушували хлопців зізнаватися в нісенітницях. 

Ще задовго до суду працівники Івано-Франківської міліції розподілили 
нагороди: звання генерала, капітана, двокімнатну квартиру, килими, меблеві 
набори, грошові премії – все це за «сумлінну працю», звичайно, і «розкриття» 
вбивства сім’ї Гомонаїв. У той же час факт те, що потерпілий торгував маковою 
соломкою, було, на думку Євгена Полторацького, навмисно приховано. 
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– На жаль, у нашій області такий метод ведення слідства був тоді не но-
вий, а навпаки, типовий, – вважає Євген Полторацький. – Для міліції і про-
куратури згадане підтасування було справою буденною. Наведу декілька при-
кладів найгучніших справ: арешт і незаконне утримання колишнього банкіра 
А. Прута, підполковника, екс-начальника фінансово-економічного відділу 
УМВС міліції Шкурашівського (півроку тримали в «одиночці»), незаконне 
засудження двох юнаків І. Вовка і М. Шевченка (спpaвa руйнування хрестів 
на цвинтарі в смт Бурштин)... Почерк підтасування був однаковий у всіх 
справах: беруть без доказів вини, садять, знущаються, тиснуть психічно і фі-
зично, погрожують розправою, змушуючи брати вину на себе. 

Євген Полторацький написав безліч скарг у різні інстанції: Генеральну 
прокуратуру України, Верховний Суд України, народним депутатам тощо. 
Його скарги одразу пересилали до Генеральної прокуратури, а звідти щоразу 
отримував відповіді: підстав для опротестування рішення суду немає. Засу-
джені вказували на конкретних осіб, котрі вчинили вбивство. Будучи ізольо-
ваними один від одного впродовж кількох років, вони ідентично описували 
події тієї жахливої ночі, та все безрезультатно. Ніхто ні читати, ні вірити, ні 
тим більше вжити заходів не захотів. 

Отже, висновок один: комусь дуже вигідно захищати вбивць, а свідків 
знищити, – переконаний наполегливий батько, у якого Борислав – єдиний 
син. – А доказів вини мого сина в справі досі немає жодних: відбитків паль-
ців, взуття, ножів, котрими було вбито потерпілих... 

ЄВРОСУД ВИЗНАВ ФАКТ ТОРТУР В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ТЮРМІ 

Крім усіх поневірянь, «смертникам» забороняли зустрічі з рідними, 
священиком, перевіряли їхню кореспонденцію, жорстоко поводилися, ре-
зультатом чого стала спроба самогубства Михайла Кузнєцова у вересні 1998 
року. При підтримці і наполяганні батьків Івано-Франківську тюрму 1998 ро-
ку відвідала комісія Європейського суду з прав людини, куди 6 засуджених 
«смертників» (в тому числі Полторацький та Кузнєцов) все ж подали свої 
скарги на нестерпні умови утримання. 29 квітня 2003 р. палата Європейсько-
го суду у складі 7 суддів, в тому числі за участю українця Володимира Бутке-
вича, винесла своє рішення: визнано порушення прав засуджених до смертної 
кари і призначено компенсацію кожному по 2000 євро моральної шкоди, а 
Полторацькому і Кузнєцову ще й по 1000 євро за витрати. 

Майже одноголосно судді визнали у випадку з нашими земляками по-
рушення в Івано-Франківській тюрмі ст. 3 Європейської конвенції про захист 
прав людини та основних свобод, яка забороняє катування і проголошує: «Ні-
кого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що прини-
жує гідність поводженню або покаранню». Визнано, що засуджені утримува-
лися в камері «смертників» у нестерпних умовах, а їхні вимоги щодо прове-
дення офіційного розслідування щодо нападів на них у тюрмі не були задово-
лені. Одноголосно палата Євросуду визнала і порушення ст. 8 та ст. 9 Європей-
ської конвенції, які проголошують право на повагу приватного життя і коре-
спонденції та свободу думки, совісті та релігії. 

Щодо скарги Полторацького та Кузнєцова на побиття тюремними на-
глядачами у вересні 1998 року, в результаті чого Михайло Кузнєцов вчинив 
спробу самогубства, то суд визнав, що офіційне розслідування цього випадку 
було поверхневе і недбале, навіть відсутнє медичне обстеження потерпілих, а 
влада не виявила ніякого серйозного намагання з’ясувати істину. А утриман-
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ня засуджених до смертної кари у обмеженому просторі (одиночній камері без 
природного світла), відсутність щонайменшого людського спілкування (навіть 
після спроби самогубства) спричинили розумові страждання, пониження їх-
ньої людської гідності. Все ж суд врахував соціально-економічні проблеми 
України, проблеми тюремної влади щодо виконання законодавства та інстру-
кцій. Але недолік ресурсів, за визнанням Євросуду, не виправдовує умов утри-
мання у тюрмах, нестерпне лікування. 

Ще одне підтвердження нестерпних умов утримання засуджених в укра-
їнських тюрмах не стало сенсацією, але світова спільнота вкотре переконала-
ся: Україні ой як далеко від усталених стандартів людської гідності і прав 
людини. А понижені у правах українці можуть на прикладі переконатися: 
розгляд їхніх скарг у Євросуді – це реально. 

Від редакції «ПЛ»: Ця стаття опублікована в авторському варіанті. Ми 
не маємо змоги перевірити інформацію стосовно невинуватості заявників до 
Європейського суду, яким був постановлений вирок – смертна кара. Це має 
бути темою окремого розслідування. 

(«Права людини», №11, 15-30 квітня 2003 р.) 

* * * 
Батьки засудженого до смертної кари Борислава Полторацького Лари-

са і Євгеній Полторацькі: 
Чи можливо уявити, що через три роки після винесеного вироку – смер-

тної кари – засуджених знову піддають тортурам, повторно вимагаючи зізнання 
вини? 

Розпач, відчай, біль охопив нас, батьків, у далекому вже тепер 1995 році, 
коли нашого 18-літнього сина Борислава засудили до смертної кари за об-
винуваченням у вбивстві сім’ї глухонімих Гомонай, сфальсифікувавши кри-
мінальну справу. Пристрасті підігрівалися місцевими засобами масової інфо-
рмації, котрі скерували не один потік негативної дезінформації на адресу на-
шого невинуватого сина, виконуючи замовлення правоохоронних органів: 
міліції та прокуратури. Задовго до пред’явлення офіційного обвинувачення 
та за півроку до суду, забувши про презумпцію невинуватості, правоохоронні 
органи відзвітувалися про «розкриття» вбивства сім’ї Гомонай та розподіли-
ли нагороди: позачергові великі і малі зірочки на погонах, двокімнатні квар-
тири, грошові премії та інше. Про це з захопленням повідомляла газета обла-
сної ради «Галичина» від 29 квітня 1995 року. На протязі декількох років ЗМІ 
подавали лише однобічну інформацію, прийнявши сторону обвинувачення і 
не надавши жодної можливості сказати правду нам, батькам, та нашому сину. 
Така однобокість інформації пояснювалася підконтрольністю ЗМІ органам 
влади та зацікавленим правоохоронним органам. 

Наші численні скарги з приводу порушень процесуальних прав нашого 
сина та другого засудженого у цій справі, Михайла Кузнєцова, Верховним 
судом України не просто відхилялися, а відверто ігнорувалися. В скаргах ми 
вказували на тортури, котрим піддавали обох затриманих на попередньому 
слідстві, відсутність доказів вини: відбитків пальців, взуття, ножів, котрими 
було скоєно вбивство, крові на одязі, катування на процедурі відтворення по-
дій за сценарієм слідчого, коли шестеро фізично підготовлених катів приму-
шують на макетах відтворювати події за заздалегідь написаним планом, а не-
покора одразу жорстоко карається. Таке тренування продовжується годинами, 
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поєднуючись з побиттям до втрати свідомості. Після підслідного відливають 
водою, і репетиція продовжується. Ми вказували на відверті та абсурдні 
підтасовки слідчих, нафантазовані в кабінетах прокуратури події злочину. 
Наприклад, в обвинувачувальному висновку слідчий міської прокуратури 
п. Ігор Вороняк пише: «Кузнєцов підійшов до дверей Гомоная і довго дзво-
нив, доки той не відкрив». Абсурдність написаного слідчим полягає в тому, 
що на дверях потерпілого Гомоная дзвінка не було. І таких підтасувань у справі 
безліч, як і інших неточностей, розбіжностей та суперечностей. 

Впевнившись у тому, що національні суди ні за яких умов не погодяться 
переглядати сфальсифіковану кримінальну справу та скасовувати незаконний 
вирок смертної кари обом 18-літнім юнакам, ми змушені були звертатися за 
захистом до міжнародних правозахисних організацій. 19 вересня 1997 року ми 
надіслали до Європейського суду з прав людини заяву з приводу порушень прав 
нашого сина та Михайла Кузнєцова, гарантованих Європейською конвенцією 
про захист прав людини та основних свобод, і перш за все порушення права на 
справедливий суд. Це була перша зареєстрована в Європейському суді заява, ко-
тра надійшла з України. 

У 1998 році Генеральна прокуратура України за нашою заявою призна-
чила розслідування нововиявлених обставин у кримінальній справі і доручи-
ла перевірку прокуратурі Івано-Франківської області. Прокуратура області 
передоручила прокуратурі міста Івано-Франківська, де начальником слідчого 
відділу був Володимир Вороняк, молодший брат слідчого, котрий фальсифі-
кував справу на попередньому слідстві. Зрозуміло, що прокуратурі було не 
тільки не вигідно, а й небезпечно встановлювати істину та виявляти справж-
ніх злочинців. З цієї причини прокуратура всіляко гальмувала розслідування, 
заплутувала справу, брутально порушуючи при цьому кримінально-процесуа-
льне законодавство. Одночасно, за вказівкою зацікавлених у затвердженні 
вироку осіб, в СІЗО № 12 до засуджених Полторацького та Кузнєцова знову 
застосовують тортури, вимагаючи нового визнання вини. Це через три роки 
після винесеного вироку! Крім того, цілком випадково ми дізналися, що піс-
ля неодноразового побиття, засудженого Кузнєцова чи повісили, чи довели 
до самогубства. На щастя, Михайло Кузнєцов вижив. Особливо ревно служи-
ли заступники начальника СІЗО п. Ярослав Павлюк та п.Ігор Івашко під кері-
вництвом свого начальника полковника п. Петра Яремківа. Оскільки доступу 
до засуджених в нас не було, достовірно дізнатися про те, що ж насправді 
відбувалося в СІЗО, ми не могли. За існуючим на той час законодавством по-
бачення надавалися щомісяця з дозволу начальника УМВС в області. Однак, 
з метою приховати наслідки тортур, управління МВС в області свавільно за-
бороняло нам побачення з сином на протязі трьох місяців. Матері Кузнєцова 
також побачень не дозволяли. Ми звернулися до прокурора області п. Ю.Юр-
ченка та до прокурора по нагляду за дотриманням законів в установах вико-
нання покарань п. В. Федорова, котрих повідомили про застосування кату-
вань до засуджених, про сваволю керівництва УМВС в області і відмову нам 
в побаченнях, та просили провести розслідування за фактом застосування то-
ртур та замаху на життя Кузнєцова, призначити обом судово-медичну експе-
ртизу. На жаль, прокуратура області, замість проведення слідства за нашими 
заявами, стала на захист порушників з СІЗО № 12. Заступник прокурора Іва-
но-Франківської області п. В. Боян відмовив в проведенні медичного обсте-
ження засуджених, не захистив від сваволі керівництва УМВС, котре позба-
вило права на побачення, не провів жодної перевірки щодо застосування тор-
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тур. Наші скарги до Генеральної прокуратури України, до Президента України 
поверталися назад, до прокуратури області. У відчаї, не маючи захисту на Ба-
тьківщині, ми змушені були звертатися до Європейського суду з прав люди-
ни, де була зареєстрована наша заява. Оскільки справа була терміновою, ми 
надіслали свої скарги факсами. Через тиждень нам зателефонували зі Страс-
бурга, де знаходиться Європейський суд, та повідомили, що заяви за справа-
ми Полторацький проти України та Кузнєцов проти України визнані прийн-
ятними до розгляду, щоправда лише з режиму утримання, а з кримінальної 
справи – неприйнятними. Нам було роз’яснено причину неприйнятності кри-
мінальної справи. Оскільки вирок обом засудженим винесений у 1995 році, 
коли Україна ще не була членом Ради Європи, Суд не міг в цьому сенсі роз-
глядати справу. Зацікавлені посадові особи з правоохоронних органів, пере-
кручуючи, пояснювали відмову тим, що Європейський суд, ніби, не знайшов 
підстав для розгляду, та, на щастя, причини відмови викладені в Рішенні Єв-
ропейської комісії з прав людини від 30 жовтня 1999 року. Ми глибоко пере-
конані: якби скаргу визнали прийнятною з кримінальної справи, ми б також 
виграли. 

Отже, скаргу визнали прийнятною, а через декілька днів кур’єрською 
поштою з Страсбурга нам доставили лист, в котрому повідомляли, що Євро-
пейська комісія з прав людини прибуде на Україну для розгляду справи на 
місці. В листі було детально розписано розклад роботи Комісії, тобто по дням 
і годинам визначені зустрічі з посадовими особами та самими заявниками 
і їхніми представниками. Та, не зважаючи на це, ми продовжували сподівати-
ся, що прокуратура Івано-Франківської області згадає про конституційні обо-
в’язки з нагляду за дотриманням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, визначені п.4 ст.121 Конституції України, тому й від-
відали прокурора з нагляду обласної прокуратури п. В.Федорова. На жаль, пан 
прокурор лише посміявся над нами, висловивши сумнів в тому, що Європейська 
Комісія з прав людини буде займатися якимись «смертниками»: «Та ви уявляєте, 
скільки в них справ? Невже ви думаєте, що вони приїдуть?» Переконавшись, 
що пан Федоров не має жодного уявлення ані про свої функціональні обов’язки, 
ані про Конституцію України, ми поставили крапку на сподіваннях отримати 
захист у власній державі. 

22 листопада 1998 року вперше в Україну прибули представники Євро-
пейської комісії з прав людини на чолі з її президентом п. Стефаном Трексе-
лем. Комісія зустрічалася з нами, батьками, з засудженими, провела допити 
працівників та посадових осіб Івано-Франківського СІЗО № 12: контролерів, 
медперсоналу, заступника начальника СІЗО, вела переговори з представни-
ками Міністерства юстиції України, Державного департаменту України з пи-
тань виконання покарань, Генеральної прокуратури України. Комісія визнала 
порушення Україною щодо обох заявників ст.ст. 3 (заборона тортур та при-
ниження гідності), 8 (право на захист приватного життя та таємниці листу-
вання), 9 (свобода совісті та віросповідання) Європейської конвенції про за-
хист прав людини та основних свобод. Оскільки Комісія зустрічалася з за-
явниками 24 листопада 1998 року, тобто більш, ніж через два місяці після засто-
сування побоїв та повішення Кузнєцова, явних тілесних ознак тортур не 
виявила, крім шраму на шиї в Михайла Кузнєцова. З цієї причини було зроб-
лено висновок, що порушення ст.3 Конвенції не було. Однак, у зв’язку з тим, 
що прокуратурою не було проведено ефективного розслідування з приводу 
застосування тортур за скаргами заявників, Комісія визнала, що ст.3 Конве-
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нції була порушеною. Крім того, Комісія визнала нелюдськими самі умови утри-
мання: холод і голод, відсутність денного світла та свіжого повітря, відкритий 
для загального огляду туалет, суцільну ізольованість та інше. В цій частині 
ст.3 Конвенціії також визнана порушеною. Комісія визнала порушеною ст.8 
Конвенції, а саме: заборону листуватися та бачитися з рідними. Що стосується 
ст.9, то вона також визнана порушеною, оскільки для засуджених до смертної 
кари вкрай важливим є спілкування зі священиком та реалізація можливості 
хоча б посповідатися. Антигуманно, не по-божому, не по-людськи чинили 
посадовці з управління МВС Івано-Франківської області, забороняючи зу-
стріч з священиком. Прокуратура області всі перелічені порушення прихову-
вала, вигороджуючи порушників. 30 жовтня 1999 року Європейська комісія з 
прав людини передала справу до Європейського суду з прав людини для прий-
няття остаточного рішення. 

25 березня 2003 року Європейський суд з прав людини прийняв рішення, 
котрим визнав, що Україною було порушено ст.ст.3, 8, 9 Європейської конвенції 
про захист прав людини та основних свобод та зобов’язав виплатити моральну 
сатисфакцію в розмірі двох тисяч євро та відшкодувати 1000 євро за понесені ви-
трати. 29 квітня на сайті Європейського суду (www.echr.coe.int) було розміщено 
рішення за справою Кузнєцова і Полторацького, з цього часу воно стало досту-
пним для всіх. 

І хоча виплата сатисфакції є для нас важливим питанням, та набагато 
принциповішим є інше: а що зміниться в державній політиці після цього рі-
шення? На жаль, мусимо констатувати, що прогнози наші далеко не обнадій-
ливі. Для держави рішення Європейського суду не стало чимось повчальним. 
Не збирається ніхто приймати жодних мір для покарання винних посадових 
осіб, або хоча б піднімати питання щодо відповідності їх займаним посадам. 
Як видно з усіх повідомлень в засобах масової інформації, основна увага 
концентрується на порушенні ст.3 Конвенції в сенсі умов утримання, і умис-
но ігнорується інший, як ми вважаємо, найважливіший висновок Європейсь-
кого суду: державою не було проведено ефективного розслідування за скар-
гами про застосування до заявників тортур. За період часу від прийняття рі-
шення Європейського суду на нас знову обрушився потік інформації в пресі. 
Ображає те, що за роз’ясненнями до нас ніхто з журналістів не звертається, 
за деяким незначним винятком, але статті в пресі з’являються, і інформацію 
автори черпають у влади, котра програла справу. Наприклад, Валерія Лут-
ковська, уповноважений у справах дотримання Європейської конвенції про за-
хист прав людини та основних свобод, на запитання, чи буде хтось покараний з 
посадових осіб за порушення прав наших дітей, відповідає, що навряд чи началь-
ник Івано-Франківського СІЗО №12 понесе відповідальність за металеві щити на 
вікнах, це робилося не з його ініціативи, він виконував вказівки вищих керівни-
ків. Такий висновок пані Валерія зробила на телепередачі «Саме той», куди 
була запрошена для інтерв’ю. На жаль нас, батьків, на телепередачі не запро-
шують, а тим більше нашого сина. Тому ми пропонуємо уривки з листа нашо-
го сина Борислава, в котрому він висловлює своє ставлення до цієї проблеми. 

«Тепер за відповідальність у зв’язку з Рішенням Європейського суду. 
По-перше, справді, все не зводиться лише до умов утримання, тобто до побу-
тових умов. По-друге, за залізні щити на вікнах, то п. Павлюк і п. Яремків 
(начальство СІЗО № 12) не, як каже п. Лутковська: «Виконували накази зви-
ще», а не виконували ці накази. Бо, наскільки мені відомо, всі щити з вікон 
мали познімати ще у 1993 році (!). (А у Дніпропетровську, наприклад, щити з 

http://www.echr.coe.int)
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вікон познімали лише у березні 2000 року). У Івано-Франківську їх познімали 
за тиждень до приїзду Комісії в 1998 році. Що, за п’ять років не можна було 
познімати щити?! Чиї накази не дозволяли це зробити? Та навіть, якщо вони 
виконували накази звище, то невже оті «звище», які дали наказ, не можуть 
відповідати?.. Крім того, чому ніхто не має відповідати за кримінальний зло-
чин: порушення таємниці листування? А чому не має відповідати людина, 
яка не хотіла пустити священика? А чому ніхто не має відповідати хоча б за 
доведення до самогубства? Коротше, відповідати є кому і є за що?» 

Наш висновок: відповідати не буде ніхто. Навіть навпаки. Після від’їзду 
Комісії у 1998 році всіх посадових осіб, причетних до порушення прав, було 
підвищено. Заступник начальника СІЗО №12 п. Я.Павлюк був призначений 
начальником, а начальник п. П.Яремків став заввідділом Державного департа-
менту України з питань виконання покарань та переїхав до Києва. Один з за-
ступників прокурора області, до функціональних обов’язків котрого входив наг-
ляд за СІЗО п. В.Боян, став першим заступником. Прокурор з нагляду п. В.Федо-
ров до теперішнього часу займає цю посаду. 

Ми хочемо, щоб люди взнали правду: не на умови ми скаржилися до 
Європейського суду, не на холод, голод, відсутність телевізора, газет і жу-
рналів, бо це видавалося нам дрібницями в порівнянні з катуваннями, котрим 
піддавали наших дітей. Ми скаржилися на несправедливий суд і тортури. 

Постає ще одне слушне запитання: а чи взяла Україна хоча б якийсь 
урок з висновків Європейської комісії та Європейського суду з прав людини? 
Чи припинилися порушення прав засуджених? Відповідь, на жаль, негативна, 
бо порушення продовжуються. Просто зараз влада вдається до більшої втає-
мниченості, приховує порушення, щоб мати менше проблем з європейськими 
правозахисними інституціями. Саме такі уроки винесла влада з настанов Єв-
ропи. В даний час нашого сина утримують у Вінницькій тюрмі № 1. Все, як і 
раніше: суцільна ізоляція, побачення через скло і у присутності охорони, 
приховування всього, що стосується побуту засуджених, сувора цензура лис-
тування. Начальник Вінницької тюрми вдається до невиправданого пору-
шення прав не тільки нашого сина, а й нас, батьків, незаконно вилучаючи ли-
сти, про що, без жодних сумнівів, повідомляє нас офіційно. Староміський ра-
йонний суд м. Вінниці, куди ми подали скаргу, постав на захист начальника 
тюрми, підтверджуючи його право вилучати листи, мотивуючи п.92 «Інстру-
кції про перегляд кореспонденції засуджених...» Апеляційний суд Вінницької 
області залишив рішення суду першої інстанції без змін, не зважаючи на те, 
що Конституція України, п.1 ст.92 конкретно встановлює: «Виключно зако-
нами України визначаються: 1) права і свободи людини і громадянина, гарантії 
цих прав і свобод; основні обов’язки громадянина». 

Законами, а не секретними інструкціями визначаються права людини – 
саме на цьому ми наполягали в апеляційній скарзі, тим більше, що вилучений 
лист був написаний нами, батьками. Фактично суди, керуючись інструкцією, 
надали начальнику Вінницької тюрми №1 необмежене право вилучати листи 
вільних (не засуджених) громадян. Європейський суд у рішенні привертає увагу 
до незаконного правового статусу різного ґатунку інструкцій, та ми впевнені, 
що українська Феміда ще довго буде визнавати перевагу інструкцій над зако-
нами і Конституцією. 

Прикро, що у власній державі ми так і не знайшли захисту. На жаль, наша 
справа не є винятковою, а навпаки – типова. Ідея об’єднатися і самостійно 
захищати наших дітей від репресій виникла давно. Саме тому, батьки і мате-
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рі, чиїх дітей було засуджено до смертної кари, об’єдналися, створивши 
громадську організацію з всеукраїнським статусом Батьківський комітет «По-
рятунок», котра була легалізована Міністерством юстиції України 12 вересня 
2002 року за № 83. Мета діяльності організації: сприяння захисту конститу-
ційних прав засуджених осіб та спільних інтересів своїх членів. 

Якщо не ми, батьки, то хто захистить наших дітей від репресій у власній 
державі? 

(«Права людини», №17, 15-30 червня 2003 р.) 

Київ 

Майже місяць міський голова Красного Луча Сергій Лук’яненко перебу-
ває під вартою у слідчому ізоляторі в Києві. З 29 серпня цього року опальний 
мер не з’являвся в рідному місті після того, як суддя Антрацитівського міськ-
суду Луганської області Євгенія Тополюк, що розглядає кримінальну справу 
з обвинувачення С.Лук’яненка у несплаті податків, винесла постанову про 
його арешт «за неповагу до суду». Неповага полягала в тому, що Лук’яненко 
за запрошенням керівництва облдержадміністрації відбув до Донецька для 
участі в урочистостях з нагоди Дня шахтаря, а замість нього в судове засі-
дання з’явилися його адвокати. Їхнє клопотання про перенесення слухання 
справи суддя Тополюк зігнорувала, мовляв, закон вище за все. Якби ж то! 

Кримінальну справу проти мера Красного Луча було порушено у травні 
цього року прокурором Антрацитівського району на підставі не існуючої на 
день винесення ним постанови(!!!) рішення податківців про недоїмки, начеб-
то виявленої ними на приватному підприємстві, що його С. Лук’яненко очо-
лював до його обрання мером. Відсутність заборгованості перед бюджетом 
підтвердили й експерти Київського науково-дослідного інституту судових екс-
пертиз, проте кримінальна справа розкручується за всіма законами жанру. 

В опалу, а потім і у в’язницю С. Лук’яненко потрапив після того, як провів 
на сесії міськради рішення про передання в комунальну власність нічийних 
до того відходів місцевих шахт на сотні мільйонів гривень, з яких годувалася 
вся «правоохоронна» рать. «Все місто бачить, як повз вікна прокуратури і 
міліції їдуть навантажені тягачі зі шламами, вугіллям, але жодна комісія, 
прислана на наше прохання облдержадміністрацією, жодних фактів незакон-
них діянь не встановила. Це просто війна без правил, котру або ти зупи-
ниш, або вона вб’є тебе», – сказав він в інтерв’ю журналістам незадовго до 
свого арешту. Тисячі жителів Красного Луча вже котрий рік живуть надго-
лодь, хоча ще якихось десять років тому місто завжди посідало друге-третє 
місця в області за обсягом випуску товарної продукції і було не просто само-
достатнім, а одним із тих, які стрімко розвивалися. 

Змушений не з власної волі виїхати з Красного Луча, С. Лук’яненко із 
серпня перебував в Києві, оббиваючи пороги всіляких інстанцій у пошуках 
захисту від сваволі. А в цей час депутати міськради під наглядом одного з 
керівників області і силовиків проголосували за усунення С. Лук’яненка з по-
сади голови. 

Три місяці поневірянь по чужих кутках і затримання не минулися для 
нього безслідно. Провідні фахівці Київського інституту кардіології, котрі об-
стежували С.Лук’яненка у слідчому ізоляторі, знайшли у нього серйозне зайво-
рювання серця, що загрожує необоротними наслідками, і наполягають на не-
гайному лікуванні в умовах стаціонару. Але суддя Є. Тополюк відмовляє в 
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його звільненні з-під варти. Може, для того і запроторили С. Лук’яненка за 
ґрати, щоб він відтіля більше не вийшов? Невже для того, щоб врятувати життя 
якійсь людині, збудити співчуття, нині потрібне особисте втручання Прези-
дента України? 

P.S. Група народних депутатів України звернулася до судді Є. Тополюк 
із клопотанням про звільнення С. Лук’яненка з-під варти. 

(«Голос України», №245, 24 грудня 2003 р.) 

Миколаївська область 

Виктор Белодед, г. Южноукраинск: 
Короткий период относительной свободы проповеди Евангелия в местах 

исполнения наказаний на Украине, похоже, заканчивается. Слабые надежды 
на перемены к лучшему в системе исполнения наказаний, как и в обществе, 
после краха коммунистической идеологии не оправдались. 

Если расшифровать название одного из таких учреждений – ВК-83, то 
буква «В» собственно, и обозначает процесс исправления (по-украински). А 
как же происходит сам процесс? Познакомиться с ним поближе нет возмож-
ности из-за колючих спиралей Бруно и серого бетонного забора, а также стро-
гого прапорщика с АКМ на вышке. Но у нас есть возможность прочитать пись-
мо одного из заключенных в ней, гражданина Грузии, осужденного за кров-
ную месть, который за 8 лет лагерей сильно переменил свое отношение к 
жизни. 

«Вот сегодня 15 числа я решил написать тебе письмо... 9 апреля я помо-
лился Богу и пошел по отряду. Когда вызвали на обед в этапную комнату, но 
сперва я всегда захожу в дежурную часть – брать разрешение. И когда я шел 
в дежурную часть, перед входом стояли лейтенант Захарченко, старшина Ар-
жанов, прапорщик Шабалин и майор Паламарчук. И последний меня остано-
вил и говорит, что несешь в кульке. Я сказал, что несу духовную литературу, 
а он берет меня и ударяет в живот кулаком и в лицо. Я говорю: – за что? А он 
говорит: – пошел вон. Был он в нетрезвом состоянии. После этого лейтенант 
Захарченко повел меня в свой кабинет проверил содержимое в пакете, и от-
пустил. После чего я пошел в дежурную, взял разрешение и пошел в этапную 
комнату, где поговорил с Божьей помощью с осужденными, раздал литерату-
ру и ушел на отряд...» 

Столь своеобразное воспитание осужденных наводит на мысль, что ад-
министрация лагеря не заинтересована в их действительном исправлении. 
По-доброму воспитывать заключенных некому, зато наказывать – оно как-то 
привычнее и традиционно бесхлопотно. А если иногда и случится перегнуть 
палку – не беда, до Евросоюза по-прежнему далеко, а на местах все схвачено 
круговой порукой. 

Под разными предлогами двери пенитенциарных учреждений уже давно 
стали закрываться для немногочисленных волонтеров, желающих принять 
посильное участие в судьбе осужденных, в их духовной поддержке и ресоци-
ализации. Добровольные помощники в лице евангелистов или общественни-
ков очень уж не вписываются в сложившиеся в постсоветских тюрьмах тра-
диции. А отношение к боговерующим осужденным видно из приведенного 
письма. 

Так в чем же тогда заключается исправительный момент существующей 
системы исполнения наказаний? 
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В помощи бывшим наркоманам врача-нарколога, одного на полторы ты-
сячи осужденных? Или в должности отрядника-воспитателя, занятого чем угод-
но кроме собственно воспитания? Или в трудовом перевоспитании, заимство-
ванном из советских и нацистских лагерей? Но этот метод работает лишь в той 
степени, в какой труд, по утверждению марксистов, сделал из обезьяны человека. 
Однако простой подсчет числа хромосом опровергает эту политическую гипоте-
зу. Итак, вопрос исправления преступников закона по-прежнему остается за 
скобками процесса наказательного. 

Очень похоже, что за «виправлення» контингента несет ответственность 
одна лишь только буква «В» из названия колонии. 

(«Права людини», №11, 15-30 квітня 2003 р.) 

Сумська область 

Владислав Ивченко, Сергій Ханін: 
Прокуратура области расследуется дело об убийстве одного из пациен-

тов областной психиатрической больницы. Как сообщает пресс-служба про-
куратуры, в ночь на 14 декабря найден мертвым 32-летний гражданин Вла-
димир С., ранее судимый, направленный в больницу по решению Роменского 
суда. Судмедэкспертиза констатировала, что смерть наступила от удушения 
вследствие сдавливания шеи петлей и руками. В ходе предварительного 
следствия было установлено, что ночью 14 декабря милиционер взвода суде-
бной милиции сержант Юрий Р., фельдшер больницы Александр А. и сани-
тар больницы Александр К., находясь на дежурстве, после совместного рас-
пития спиртных напитков зашли в палату, где содержался потерпевший, и 
стали его избивать. В результате были нанесены многочисленные удары в 
область головы и туловища. Затем Юрий Р. задушил пострадавшего веревкой 
и руками. 

Следствие продолжается, а прокуратура области направила на имя Генпро-
курора проект представления на имя министра МВД о мерах по устранению 
причин и условий, приведших к совершению убийства, и предложения по 
привлечению к ответственности должностных лиц УМВД в Сумской области. 

(«Данкор online», г. Сумы, 25 декабря 2003 г., «День», №234, 24 грудня 2003 р.) 
Див. також – Інтернет-видання «VLASTI.NET» (27.12.2003 р.), 

інтернет-видання «UKRBIZ.NET» (28.12.2003 р.) 

Черкаська область 

Валерий Воротник, 9.08.2003. Малява о тюремном беспределе. Почему в 
украинских зонах продолжаются массовые издевательства над заключен-
ными?: 

В редакцию на днях зашел ничем не приметный гражданин и, не пред-
ставившись, оставил записку для главного редактора. Пусть так выглядит 
официальная версия того, как к нам попала «малява» от одного из заключен-
ных ИТУ №62. В письмах, отправляемых обычным путем, утечка подобной 
информации из зоны практически невозможна. Тамошние цензоры тщатель-
но изучают отправляемую всеми заключенными корреспонденцию и старате-
льно вычеркивают из нее все, что, по их мнению, не должно стать достоянием 
гласности. Однако никакие из принимаемых мер не могут воспрепятствовать 
обнародованию время от времени информации о вопиющих фактах нарушения 
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гражданских прав лиц, отбывающих наказание. Формально, зэк, отправивший 
на волю «маляву», является нарушителем режима, и его могут за это жестоко 
наказать, лишив свидания с родственниками или отправив в ШИЗО (поме-
щение камерного типа – штрафной изолятор – ред.) Но вернемся к фактам, 
изложенным в письме. Речь там идет, прежде всего, о так называемых прово-
димых зоновской администрацией «шмонах», когда в барак, где проживают 
заключенные, врываются бойцы охраны, переворачивают все имущество вверх 
дном, ища «запрещенные» предметы. Под запрет попадает прежде всего ору-
жие, наркотики, алкоголь... С этим понятно. Так же изъятию подлежит масса 
иных вполне безобидных вещей – посуда, личные вещи заключенных и т. д.. 
Это, в свою очередь, уже трудно поддается объяснению с точки зрения зако-
на. Во время подобных обысков охрана очень часто немотивированно приме-
няет силу. Подобная практика в украинских тюрьмах повсеместна. Очень часто 
заключенные объявляют протест доступными им методами – в лучшем слу-
чае, членовредительством, пытаясь тем самым привлечь внимание к фактам 
беспредела. А иногда беспредел со стороны администрации провоцирует бу-
нты или массовые побеги, после чего следуют более жесткие репрессии... А 
что бы было, если бы в наших тюрьмах уважались права человека и нормы 
европейского законодательства? Ну это, скорее всего, пока для Украины из 
области фантастики. Вопреки всем заверения, приближения к Европе в зонах, 
в частности, в Черкасских, пока не заметно. Об этом красноречиво свидете-
льствуют факты, о которых поведал нам узник «Хуторской» зоны. Его пись-
мо мы приводим дословно с некоторыми сокращениями: 

«...Дело такого рода, у нас здесь на 2-м и 3-ем бараке был шмон, отбира-
ли постельное белье, покрывала, посуду, портили инвентарь. И это все после 
ремонта. После чего семь человек пробили себе иголками легкие. Петровцу 
Анатолию вытянули сразу в тот же день, Школьного Сергея Георгиевича и 
Павлия Игоря Васильевича закрыли на ШИЗО. На ШИЗО Павлий пробил се-
бе легкое еще заточкой, после чего их со Школьным отвезли в третью боль-
ницу. Четверых остальных – Губа Сергея Серегеевича, Кучуевского Алекса-
ндра Павловича, Сторожука Василия Анатольевича и Рыбникова Руслана Ва-
сильевича, поместили в зоновской санчасти. Держат их в изоляторе, светят 
рентгеном и черным фломастером рисуют, куда направляется игла. Продол-
жается это с 29.07.2003 г. 

Человек, который делает рентген, сказал, что это очень серьезные трав-
мы, а местные зоновские врачи говорят – «ничего страшного». Оперативные 
работники с угрозой заявляют: «Вот вырежут вам иголки и будем говорить с 
вами по-другому». 

Н. (высокопоставленный «зоновский» начальник – ред.) пообещал поза-
гонять всех в петушатник. В общем, ты понимаешь, какое положение у этих 
людей. 

...Этот шмон был последней каплей. Люди не выдерживают смотреть на 
этот беспредел со стороны администрации. И поэтому на зоне в знак протес-
та, люди вынуждены загонять иголки себе в тело и т.п. 

...Идти на прием и писать жалобы, нету смысла. 

...И еще здесь, на санчасти, многим людям не говорят, что у них тубер-
кулез. Им сначала говорят – это плеврит или воспаление легких, но потом 
выясняется, что это тубик. При этом держат их с остальными больными». 

Вот теперь судите сами... То, о чем написал заключенный, с трудом впи-
сывается в рамки Конституции и украинских законов. К сожалению, тюремная 
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система тщательно закрыта от прессы и общественного контроля. А за высо-
кими заборами и колючей проволокой вдали от посторонних глаз по-прежнему 
продолжается беспредел. В это время, когда вы в уютной обстановке читаете 
эти строки, сотни украинских граждан, отбывающих тюремное заключение, 
порой за пустяковые преступления, томятся в душных казематах ШИЗО и пере-
полненных камерах, а в тюремных больницах умирают от туберкулеза сотни 
узников, лишенных специализированной медицинской помощи. И у кого-то 
после этого поворачивается язык называть происходящее демократией?!! 

P.S. Нашу статью просим уважаемую прокуратуру области считать пись-
менным сообщением о преступлении и, в соответствии с законом, требуем 
немедленной проверки изложенных в ней фактов. А тюремную администра-
цию предупреждаем, что редакция добровольно взяла под общественный 
контроль ситуацию в пенитенциарных учреждениях области. Уж чересчур 
много в последнее время ужасающих фактов просачивается сквозь толстые 
тюремные стены. А для того, чтоб наша публикация не легла «под сукно», 
редакция направила копию письма и публикации в Администрацию Прези-
дента и в международные правозащитные организации 

(«Антенна», м. Черкаси) 

4.8. Покарання працівників установ КВС 

За даними Державного Департаменту України з питань виконання пока-
рань, протягом 2002 та 2003 років працівники кримінально-виконавчої сис-
теми до кримінальної відповідальності за ст.365 КК України та за неправомі-
рні дії стосовно засуджених і підслідних не притягувались. 

(З відповіді на запит Харківської правозахисної групи) 

* * * 
С начала года к уголовной ответственности привлечено 10 сотрудников 

пенитенциарной системы. Трое из них – за превышение власти, столько же – 
за взятки, остальные – за недозволенные связи с осужденными. Одно уголов-
ное дело прекращено. 

(«Сегодня», №241, 24 октября 2003 г.) 

Вінницька область 

Винницкий районный суд приступил к слушанию уголовного дела по 
обвинению бывшего начальника Стрижавской колонии усиленного режима 
капитана внутренней службы Александра Гудзя в служебной халатности. Пово-
дом для возбуждения уголовного дела послужило ЧП, произошедшее в Стрижа-
вской колонии в мае прошлого года. Тогда шестеро заключенных, прорыв 27-
метровый подкоп, сбежали из охраняемой территории. Вскоре беглецы были 
пойманы и решением суда получили по 5-6 лет дополнительно к основному 
сроку. Однако в ходе следствия они, видимо, не смогли отказать себе в удо-
вольствии живописать порядки спецучреждения и в итоге «усадили» на ска-
мью подсудимых своего начальника. Теперь шестеро зэков будут выступать 
свидетелями на процессе над ним. 
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«Следствие напрямую связало возникшую возможность побега с систе-
матическими нарушениями режима и беспорядками, царившими в зоне», – 
заявил судья Анатолий Рупак. 

Кстати, сразу после инцидента начальник колонии был переведен на бо-
лее низкую должность в спецучреждение неподалеку от Могилева-Подольского. 
Ему инкриминируется ст. 367 ч.1 УК Украины. 

Интересно, что под судом Александр Гудзь находится один, хотя бес-
порядки, творящиеся в колонии, явно были «плодом коллективного творчес-
тва» всего пенитенциарного коллектива. 

(«Факты», №19, 31 січня 2003 р.) 
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5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КАТУВАННЯ 
ТА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ В АРМІЇ 

5.1. Деякі загальні дані 

По данным 2002 года, 52% призывников – жители сел, 93,3% – выходцы 
из малообеспеченных семей. 

Из числа новобранцев прошлого года лишь 1, 5% – с высшим образо-
ванием, почти 80% – со средним, среднетехническим и специальным образо-
ванием, 16% имеют неполное среднее образование, а 0,3% вообще не окон-
чили девятилетку. 

Если в 1984 году негодным к военной службе признавался каждый 20-й, 
то теперь – каждый 5-й. 

(«Киевские ведомости», 14 мая 2003 г.) 

* * * 
На питание украинского солдата выделяется сегодня около 7 гривен в 

день. 
Только 25% парней у нас условно здоровы. По информации Галины Си-

роштан, заместителя начальника Харьковского областного управления охра-
ны здоровья, на 1000 юношей приходится 1450 заболеваний. Еще 2 года на-
зад их было 1012. В прошлом году по состоянию здоровья из армии были во-
звращены 8 человек. 

(«Событие», г. Харьков, №17, 24-30 апреля 2003 г.) 

* * * 
В настоящее время в украинской армии зарегистрировано около 500 

ВИЧ-инфицированных солдат. Такие данные были обнародованы Главным 
медицинским управлением Вооруженных Сил Украины во время семинара 
по пропаганде здорового образа жизни и предупреждению ВИЧ/СПИД в украин-
ской армии. 

(«Популярные ведомости», г. Павлоград, №48, 27 ноября 2003 г.) 

* * * 
По словам заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных 

Сил Украины Николая Матюха, год назад была установлена и предоставлена 
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отсрочка для лечения почти 37 тысячам призывников, а более 51 тысячи 
юношей вообще были признаны непригодными к воинской службе по состо-
янию здоровья. 

(«Правда Украины», №174-177, 13-18 ноября 2003 г.) 

* * * 
На днях российское информационное агентство «Прима» сообщило, что 

за 4 месяца текущего года во всех украинских воинских формированиях по-
гибло 32 человека, 11 военнослужащих покончили жизнь самоубийством. Оста-
льные погибшие стали жертвами неуставных отношений, несчастных случаев 
и неосторожного обращения с оружием. 

Как сообщает агентство «Прима», за 4 месяца текущего года в украин-
ской армии совершено 186 преступлений, включая убийства, грабежи и т.д. 
В драках с применением холодного оружия участвовали 145 военнослужа-
щих, из них 38 офицеров. 

Александр Атаманюк, заместитель Генерального прокурора Украины: 
«За 4 месяца 2003 года в ВС Украины было зарегистрировано 333 пре-

ступления, это 89% от количества преступлений за аналогичный период прош-
лого года. Произошло 2 умышленных убийства и 5 случаев нанесения тяжких 
телесных повреждений. Всего от преступлений в 2003 году пострадал 131 во-
еннослужащий срочной службы. Вследствие нарушений уставных отношений 
между военнослужащими во всех воинских формированиях Украины в 2003 
году травмировано 73 человека, от рукоприкладства пострадали 50 человек. 
Данные по Министерству обороны – соответственно 53 и 38 человек». 

(«Факты», №93, 28 мая 2003 г.) 

* * * 
За словами заступника командувача військами Західного оперативного 

командування з виховної роботи Людвіга Коберського, протягом першого пів-
річчя 2003 року було досягнуто зменшення фактів нестатутних взаємин у 
військових колективах Західного ОК на 30%; випадків загибелі військовос-
лужбовців – у 2,8 рази. Але за абсолютними цифрами кількості правопорушень 
серед інших оперативних командувань Сухопутних військ Збройних сил Украї-
ни Західне ОК – на останньому місці. 

Проблема збереження життя і здоров’я людей залишається гострою. На 
совісті командирів і начальників – шестеро втрачених людей. Протягом 2003 
року у військах сталося 17 злочинів, пов’язаних з рукоприкладством. 

Командувач військами Західного ОК Сергій Чернілевський змушений 
констатувати, що «найбільш соціально небезпечним явищем є нестатутні вза-
ємини у військових частинах та підрозділах. При цьому нестатутні взаємини 
мають достатньо високу скритність. А тому наявна кількість порушених про-
тягом року кримінальних справ – це лише верхівка проблеми, корені якої – в 
недоліках нашої роботи, прорахунках у подоланні передумов протиправної 
поведінки військовослужбовців». 

(«Армія України», м. Львів, №91, 5 серпня 2003 р.) 
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5.2. Деякі загальні проблеми 

Ігор Годецький, адвокат: 
«...Почну з того, що консервативний, замкнутий характер армійських 

порядків зумовлює в Збройних Силах розквіт системи жорстокого пригні-
чення особистості. Молодь інтуїтивно відчуває цей гніт і не бажає іти до вій-
ська. Командний склад тримає у постійній напрузі всіх підлеглих, і ця армій-
ська піраміда, що на дві третини складається з офіцерів, прапорщиків, сержан-
тів надстрокової служби, тисне на найделікатнішу частину – тих, хто служить 
за призовом. Це юнаки 18-20 років. Вони ще не мають життєвого досвіду і не 
можуть витримати жахливого тиску. Яка на це рада? Повернутися обличчям 
до Конституції, узгодивши права військових із вимогами Основного закону. 
Точаться розмови, мовляв, у нас армія споконвіку була «апаратом насильст-
ва», і нічого не змінити. І позастатутні стосунки – не від учора. Не треба боя-
тися звертатися до суду, коли на це є підстави. 

Візьмемо принцип єдиноначальності, що переріс на культ особи єфрей-
тора, прапорщика чи капітана. Командир у війську, що хоче, те й коїть. Це 
волюнтаризм. Приміром, для того, щоб ув’язнити людину на 15 діб, Консти-
туцією передбачено тільки судовий порядок. А що в Дисциплінарному стату-
ті? Командир не регламентований у тому, до якого конкретного порушення 
відноситься певне покарання. Невже однаково: розстебнутий комір чи п’яний 
виїзд у танку до населеного пункту? Військові командири не мають юридич-
ної освіти, але їм дозволено одноособово приймати рішення. Утім, дисциплі-
нарний арешт – фактично те саме, що арешт адміністративний. Та досі юри-
дичні служби Міністерства оборони не розробили навіть маленької інструк-
ції, де був би перелік конкретних порушень, за які дозволяється відправляти 
на гауптвахту. Після прийняття Конституції законодавче поле давно треба 
поширити і на військову сферу, інакше дедалі більше буде «бігунів». Дані, 
що подають самі військові – 20 тисяч у 1998 році, а нині майже 30 тисяч так 
званих дезертирів. Про що це свідчить? За 5 років тільки офіційна кількість 
«бігунів» із війська зросла на 50% і незабаром буде дорівнювати кількості 
призовників. Чому, служачи у війську, юнак не може скористатися правом на 
заочну освіту чи вільно користуватись особистим майном? Чому строковики 
обмежені у свободному пересуванні навіть у вільний від служби час, коли 
вона гарантована громадянам України? Конституція –це норма прямої дії, і я 
радив би юнакам звертатися до суду в разі обмеження в армії їх прав». 

Коли до райвійськкоматів приписують громадян віком 16 років, то по-
трібно, згідно зі ст. 60 Кодексу «Про шлюб» і ст. 11 Цивільного кодексу, аби 
з ними на медичну комісію з’являлися їхні законні представники – батьки. Чи 
інформують про це батьків допризовників у військкоматах? Жодна дитина в 
16 років не пам’ятає, чим вона хворіла половину свого життя. А що в резуль-
таті? Під час призову в 40 тисяч осіб щороку, комісують 4 тисячі юнаків, 
тобто це фактично інваліди. То чому призовні комісії у військкоматах, які 
очолюють цивільні люди, керуються не здоровим глуздом і законодавством у 
комплексі, а лише Законом «Про загальний військовий обов’язок»?». 

Юрист Годецький настійно рекомендує: перш ніж іти на медичну комі-
сію, потрібно пройти обстеження в незалежних медичних закладах і поради-
тись з правником. 
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«Порушуючи наші громадянські права, військові, не боячись Феміди, 
оприлюднюють у пресі інформацію про те, як військовий комісар разом із 
начальником міліції складають списки призовників і ходять «по хатах», щоб 
застати їх «тепленькими в постелі». Та це ж беззаконня! Відомі випадки, ко-
ли вривалися в дім, заарештовували «неявщиків», – говорить юрист. 

(«Вечірній Київ», №132, 10 вересня 2003 р.) 

* * * 
Самая большая проблема, с которой сталкиваются сотрудники военной 

прокуратуры, это, как ни странно, противодействие со стороны командиров 
воинских частей. Часто в результате неуставных отношений среди военнос-
лужащих срочной службы солдаты получают травмы и телесные поврежде-
ния различной тяжести, также случаются увечья, влекущие потерю важных 
органов и даже летальный исход. Казалось бы, командиры частей заинтере-
сованы в том, чтобы виновные в совершении преступлений понесли соответ-
ствующее наказание. Но на самом деле признание командиром части того, 
что его подчиненные совершают подобные нарушения, означает подписать 
приговор самому себе в виде дисциплинарных взысканий, вплоть до уволь-
нения с должности. Начальник отдела надзора за соблюдением и применени-
ем законов в воинских формированиях военной прокуратуры Северного ре-
гиона Украины Александр Волошенюк отмечает, что сокрытие преступлений 
командирами части создает большие сложности в работе сотрудников военной 
прокуратуры. Бывают случаи, когда командиры тщательным образом скры-
вают факты нанесения травм подчиненным, доходит до того, что потерпев-
шего и виновного, а также свидетелей события инструктируют, что нужно гово-
рить сотрудникам прокуратуры. Поэтому выявить факты неуставных отно-
шений в воинских частях, а также «самоволок», и привлечь к ответственности 
виновных очень трудно. 

Первопричиной такого поведения командиров военный прокурор Пол-
тавского гарнизона Александр Колос считает порочную практику оценки по-
ддержания командованием военной дисциплины не по ее реальному состоя-
нию, а по количеству учтенных преступлений. 

(«Юридическая практика», №22, 3 июня 2003 г.) 

* * * 
Сегодня ситуация в украинской армии продолжает оставаться в центре 

общественного внимания. Именно армия оказалась той сферой, в которой ны-
нешний экономический, политический и моральный разлад украинской об-
щественной жизни проявил себя исключительно четко и болезненно. 

В целом, сложности с армией остаются неизменными: неуставные отноше-
ния, мутировавшая до безобразных масштабов дедовщина, деградация офицер-
ского состава, отказники. Сейчас из армии бегут. Матери, начиная с 14-летнего 
возраста сыновей, живут в страхе перед грядущим через несколько лет призы-
вом. И есть от чего. Ежегодно из-за надругательств «товарищей по оружию» 
в армии гибнут сами, расстреливают других и попадают под трибунал, идут 
по статье «дезертирство» солдаты срочной службы 

«Пайка», «баланда», «опер», «кум», «разборка» и многие другие терми-
ны из лагерного обихода нынче прочно внедрились в армейский быт. В сол-
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датских казармах воинские уставы постепенно заменялись законами воровс-
ких зон, получившими снисходительное наименование «дедовщина». Как та-
кое могло произойти с армией? Когда она так круто изменилась? 

Это произошло тогда, когда в нее стали призывать мальчиков, которые 
родились во время войны. Понятно, их было мало, и руководители нашего 
государства, вместо того чтобы учесть это естественное изменение, приняли 
решение призывать в армию уголовников. Достаточно было десяти лет, что-
бы эти люди изменили моральный климат в армии. Почти 40 лет в нее при-
нимали тех, кого и близко нельзя было подпускать к Вооруженным Силам. 
Они окончательно насадили в воинских подразделениях свои блатные поряд-
ки. Теперь болезнь поразила все, даже считающиеся элитными части. Каково 
же тем парням, выросшим в добропорядочных семьях и к 18-ти годам не на-
хватавшимся «крутых» навыков? 

(«Правда Украины», №174-177, 13-18 ноября 2003 г.) 

* * * 
Военный комиссар Харьковской области Алексей Середа уверен, что ника-

кой дедовщины в сегодняшней армии нет: «Дедовщина у нас в обществе – 
армия тут не при чем». 

(«Событие», г. Харьков, №17, 24-30 апреля 2003 г.) 

* * * 
Беспредел в воинском коллективе закончится, по-видимому, не скоро. 

Заместитель прокурора Северного региона Маркевич признал, что нарушения 
и преступления в воинской среде – явления отнюдь не редкие. Так, дикий 
случай имел место в одной из воинских частей в Черкассах – там сержант из-
насиловал и затем забил до смерти ногами 40-летнюю женщину. В Чернигове 
35-летний капитан по пьянке порешил двоих человек. 

(«Вечерние вести», №114, 1-7 августа 2003 г.) 

* * * 
Лаяти українську армію дуже легко, бо взагалі в нашій країні запланова-

ного хаосу лаяти можна будь-яку структуру. Наше суспільство не реформо-
ване в жодній галузі, крім суто політичних інституцій, зате полюбляє про ре-
форми балакати. Чим більше балаканини – тім менше справи. В армії, де не 
відбулося, чи майже не відбулося, реформи якісної відбувається хоча б рефо-
рма кількісна. 

Армія скорочується. Тобто військкомати рік від року скорочують кіль-
кість призовників, і це мало б вплинути позитивно на якість призову, бо на-
брати здорових та кмітливих юнаків в кількості 2100 від такої області, як 
Харківська, здавалося б неважко. Але чомусь цього не відбувається (і не тіль-
ки в Харкові). Чи можна мати за це претензії до армії? Звичайно, адже війсь-
кові керують РВК і ОВК. А чи вільні вони, відбираючи нове поповнення? І 
ось тут ми почнемо бачити проблеми, які швидко висвітлять нам сувору реа-
льність. 

Якщо не мати особисту мету лаяти саме армію, ми побачимо, що в її не-
гараздах перш за все винне суспільство. В газеті «Наша армія» від 16.05.03 
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ми знайшли цікаву інформацію про призов 2002 р. Одне з перших місць за 
якістю призову займає Львівська область, де у медичних комісіях поряд з ци-
вільними, призовників обстежують військові лікарі. Досвід показує, що вони 
не пропускають хворих, принаймні, роблять усе, щоб їх не пропустити. Це 
відтворення радянської системи держприйому на військових заводах, коли 
продукцію мали прийняти чи не прийняти у цивільних виробників їхні війсь-
кові колеги. Вони, як правило, приймали тільки високоякісну продукцію. 
Армія не зацікавлена у тому, щоб до її лав йшли хворі, бо вона витрачає на ці 
іграшки шалені кошти. Тоді хто ж у цьому зацікавлений? Медицина? Циві-
льна влада? Коли мова заходить про призов до лав армії хворого, всі почи-
нають лаяти усіх. Особливо «попадає» військовим. Хоча, якщо це не у Львові, 
лікарі, які дивляться призовників – цивільні. Лікарні, в яких вони обсте-
жуються, як правило, теж цивільні. Тобто, армія повністю залежить від ме-
дичного рівня і сумління працівників системи охорони здоров’я. Але і це ще 
половина проблеми, бо часто-густо до лав армії потрапляють наркомани, 
особи, що не мають повної середньої освіти, яки мали порушення форми по-
ведінки і не стояли на обліку ані у психдиспансері, ані в міліції. З порушен-
ням їхньої поведінки зіштовхувався тільки учбовий заклад, який і мав пред-
ставити у РВК при приписці відповідну характеристику. Мав би, але, як пра-
вило, не представляє. Характеристики, які надає у РВК освіта, як правило 
типові, стандартні, і рідко відрізняються одна від одної. 

Треба сказати ще про деякі забобони, що залишилися у нашому суспіль-
стві з далеких радянських часів. Один з цих забобонів – що армія виправляє. 
Це досить масове запаморочення, що панує серед усіх верств населення. На-
віть серед людей освічених. Ми стикалися не з одним випадком, коли досить 
грамотні батьки (в одному з цих випадків, це була навіть юрист, в іншому 
навіть – лікар) мали намір приховати порушення форм поведінки у своїх си-
нів від комісій РВК і послати їх до армії, щоб вони «виправилися». В ХОССМ 
вони приходили порадитися, до яких саме частин чи роду військ послати на 
«виховання» їхніх чад. Нам коштувало чимало нервів і слів відмовити їх від 
таких, м’яко кажучи, непродуманих дій. А скільки таких мам чи тат до нас не 
звернулись за порадою? Другий забобон, не менш шкідливий і для хлопців, і 
для армії – це думка, що хлопець, який не відслужив, у очах суспільства – 
неповноцінна людина, що хворого його не візьмуть на роботу, що він не буде 
таким привабливим для дівчат, тощо. Цей забобон частіше панує саме у мо-
лоді, і призовники йдуть до військкомату мужньо приховуючи і кардіопа-
тії, і болі у хребті, не кажучи вже про енурези, психічні розлади, тощо. Ото 
вже щастя отримує командир частини, коли до нього потрапляє юнак, припу-
стимо, з регресуючою амнезією та енурезом. А саме таке ми спостерігали. 
Армію тут лаяти не доводиться, хоч якби кому хотілося. Залишаються «віч-
ні» вітчизняні питання: «хто винний» і «що робити». 

Ну, на перше питання сама собою напрошується відповідь: винна 
наша свідомість і непоінформованість. Це перш за все. Безумовно, винні і ті 
лікарі, і медичні заклади, і ті школи чи ПТУ, що сприяли обману медкомісії 
РВК. Все це так, але не тільки це. У всіх країнах, де ще залишилась масова 
армія, існує жорстка інформаційна система, за яку кожна з ланок несе свою 
відповідальність. Скажімо, школи напряму зав’язані з військкоматами у Ізраїлі 
і Німеччини. Там буває досить часто, що армія заключає із школою контракт 
на підготовку тих чи інших спеціалістів, потрібних армії. І школа відповідає 
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(навіть через суд) за надання неправдивої інформації про фізичні і психічні мож-
ливості солдата. 

Скажіть, будь ласка, хто в нас і за що відповідає, навіть у тому випад-
ку, коли в армію потрапив юнак з шизофренією і скоїв там злочин (ми мали 
такий випадок у 1995 році). Якщо ми не поліпшимо інформаційну систему на 
всіх ланках призову, розраховувати ні на що. 

Військові, солдатські матері, військова юстиція і всі інші зацікавлені 
особи повинні йти до учбових і медичних закладів і спілкуватись із молоддю 
і батьками. 

Нещодавно одна харківська посадова особа заявила, що нестатутних 
відносин у нашій армії немає. В той час ми тримали у себе цілу низку скарг 
на нестатутні відносини, та й міністерство оборони не заперечує, що такі ви-
падки трапляються, перш за все через якість призову, через те, що до лав ар-
мії потрапляють хлопці, які приносять в армію закони вулиці. Одразу зазна-
чимо, що багато, якщо не все, у внутрішньому моральному кліматі частини, 
залежить від її командування. 

В частині, де командир і офіцери сумлінно виконують свої обов’язки, 
нестатутних відносин набагато менше, хоча позбавитись від них повністю 
майже неможливо через перелічені причини. 

Всі говорять про реформу армії: і Президент, і депутати, і військові. На-
зивають навіть рік, коли Україна перейде до професійної армії. Але як можна 
говорити про конкретну дату, коли Україна досі не визначилася з Концепці-
єю безпеки? Хто знає, яка армія за чисельністю нам потрібна? Посадови 
особи називають різні цифри від 50-150 тис. Але як проводити реформу-
вання, маючи задачу з усіма невідомими? Зараз ми намагаємося переконати 
і військових, і цивільних починати діалог, в якому військові будуть казати 
батькам, їх синам, лікарям та вчителям правду і про нестатутні відносини, і 
про навантаження в армії, і про їжу, і про все інше. Може, тоді поменшає мам 
і тат, які, не справляючись з вихованням дитини (яку частіше всього треба лі-
кувати), захоче перекласти свої проблеми на плечі офіцерів. І, може, помен-
шає лікарів, які на слова призовників «В мене голова болить» будуть байду-
же відповідати: «У всіх голова болить». Поменшає хворих в армії і нестатут-
них відносин, коли за помилки лікувальні заклади почнуть відповідати матеріа-
льно, і школи теж. Може, поменшає хворих, коли й самі призовники почнуть 
платити штрафи за навмисне приховування хвороб? 

А реформувати армію вкрай необхідно, не чекаючи, доки вона стала 
професійною. Для цього треба змінити всі умови призову, бо він сформував-
ся ще за радянські часи і випрацював себе в умовах радянської армії, най-
більшої (крім китайської) за чисельністю в світі. Гроші на армію в колиш-
ньому СРСР не рахувались. Україні доводиться рахувати гроші. Отже, збере-
ження великої кількості медичних комісій, їх спрямованість на пошук тих, 
хто «косить» від армії, замість того, щоб шукати саме здорових та бажаючих 
служити, хвороби новобранців у частинах, куди вони щойно потрапили, ко-
місування в перші місяці служби, чи постійне лікування у військовому 
шпиталі, що обходиться втричі дорожче, ніж в цивільних медичних закладах – 
все це робить нашу армію навіть не золотою, а діамантовою. Реформувати 
армію потрібно зараз – тільки, щоб це зробити, треба визначитися, для чого 
вона в нас є, що повинна захищати і скільки солдатів їй потрібно. А також – 
скільки військових наша країна готова прогодувати, одягнути, надати їм ква-
ртири, потім пенсії? 
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Це вже питання не тільки влади, а усього суспільства, бо кожний зайвий 
чи хворий солдат – це витрачення на вітер грошів платників податків. І сус-
пільство не може бути байдужим до цього. 

(«Права людини», м. Харків, №20, 16-31 липня 2003 р.) 

* * * 
Общество, реализуя свое право на свободу слова, иногда обходит вни-

манием тех, кто работает или служит в относительно закрытых государствен-
ных структурах. К ним в первую очередь относятся Вооруженные Силы. 

Право на свободу слова в силовых ведомствах способствует переходу к 
подлинному, а не декларируемому правовому государству – в этом мало кто 
сомневается. А неверящих убеждают события, подобные тем, что произошли 
в Артемовске или Скнилове. Армейский беспредел порожден безнаказаннос-
тью должностных лиц: информация о нарушениях редко просачивается на 
страницы СМИ. 

Не так давно в ряде изданий были опубликованы материалы об инци-
денте в украинском миротворческом контингенте в Сьерра-Леоне: один ге-
нерал, прибывший руководить ротацией личного состава, позволил себе 
оскорбить офицера. Только благодаря полковнику Евгению Свирскому из 
пресс-службы военного ведомства, проявившему гражданское мужество, 
событие получило резонанс: он обратился с письмом к министру обороны. 
А сколько еще похожих случаев имело место за воротами воинских частей? 

Три аспекта гласности 
В самом общем виде реализация права на свободу слова предполагает по 

крайней мере три аспекта. Во-первых, человек, в нашем случае военнослу-
жащий, должен иметь возможность высказать свое мнение, не опасаясь на-
рваться на неприятности. Во-вторых, ему необходимо верить в то, что это 
мнение – без цензуры и искажения – будет донесено до общественности бла-
годаря средствам массовой информации. И в-третьих, аудитория, которой 
мнение адресовано (общество, воинские коллективы и т. п.), должна иметь 
доступ к СМИ. 

Формально ни один нормативный документ не посягает на свободу сло-
ва военнослужащих, если речь, конечно, не идет о государственной тайне. 

И все же их возможности выразить согласие или несогласие с чем-либо, 
поднять наболевшую тему весьма ограничены. Устав внутренней службы, 
который утвержден парламентом страны и является законом, гласит, что по 
служебным вопросам военнослужащий может обращаться исключительно по 
команде к своим прямым начальникам. И только личный вопрос он имеет 
право изложить любому должностному лицу, хотя нигде не определено, ка-
кой именно вопрос является личным, а какой – служебным. 

По неписаным правилам, человек в военной форме не должен выносить 
свою позицию на страницы периодических изданий. Тем, кто в этом сомне-
вается, автор предлагает сделать мониторинг общенациональных изданий на 
предмет, часто ли на их страницах обнародуют свои мысли военнослужащие, 
не занимающие высоких постов в военном ведомстве. Проанализируйте ма-
териалы изданий этого ведомства. Готов спорить, что если руководство не 
дало согласия на обсуждение горячей темы, вы ее там не найдете. 

Неформальный аспект проблемы состоит в том, что тот, кто, вопреки 
позиции руководства, решился публично поделиться мыслями по тому или 
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иному положению воинской службы, не имеет гарантий безопасности для 
карьеры и личного благополучия. 

Любая попытка высказать идею, угодную оппозиции, для человека в 
форме может обернуться гонениями. Этот вывод – результат многочислен-
ных бесед с действующими и бывшими военными, имевшими неформальные 
отношения с членами политических партий. Справедливости ради заметим, 
что никто не отрицает необходимости определенных ограничений, связанных 
прежде всего с режимом секретности. 

Предположим, что, несмотря на препятствия, мнение все же высказа-
но. Возникает новая проблема – донести его до общественности. 

Каждый военнослужащий формально имеет право выступить в любых 
печатных СМИ, включая партийные и общественные. Кроме изданий для 
широкой аудитории, силовые структуры страны имеют ведомственные сред-
ства массовой информации: 14 газет, два военных журнала, два издательства, 
два телерадиоцентра. Но их трудно считать объективными, – в дело вме-
шивается внутренняя цензура. Так, по мнению главного редактора газеты 
«Народна армія» полковника Короля, «в военных газетах практически ис-
чезло понятие аналитических и критических материалов – наиболее констру-
ктивных и действенных. Причина – хотя внешняя свобода и появилась, внут-
ренний цензор остался». 

У телевидения, по сравнению с печатными СМИ, еще меньше возмож-
ностей обсудить ту или иную проблему силовых структур за рамками дозво-
ленного. 

Об интернете говорить не стоит: количество военнослужащих, имеющих 
к нему доступ, ничтожно мало. 

И все же предположим, что актуальная тема о военном ведомстве 
озвучена или напечатана. Но есть ли у потребителей этой информации воз-
можность видеть и слышать ее? 

Для справки: подразделения вроде роты (батареи), согласно действующим 
нормам, получают по одному экземпляру газет «Урядовий кур’єр», «Народна 
армія», а также газеты оперативного командования. В библиотеки воинских 
частей, кроме вышеуказанных, поступают газеты «Голос України», «Молодь 
України», «Культура и життя», а также журналы «Військо України», «Украї-
нська культура» и «Пам’ятки України». О качестве некоторых из них скажем 
устами военных: «...зачем подписываться на издания, которыми военнослу-
жащие, будем откровенны, не интересуются и не читают? В этом списке жур-
налы «Українська культура» и «Пам’ятки України», а также газета «Культура 
и життя». Цитата приведена из газеты военного ведомства «Народна армія». 

О том, как освещаются проблемы военных, говорят цифры: лишь 11,2% 
граждан считают себя «достаточно информированными» о состоянии дел в 
воинских формированиях страны и почти три четверти (72,9%) указали на 
недостаточность такой информации. 

Как влияют СМИ на ситуацию в Вооруженных силах Украины? По ре-
зультатам опроса населения, лишь на 31,6% от возможного. 

Пути реализации 
Нужно создать условия, при которых свобода слова в силовых структу-

рах страны станет реальностью, а не декларацией. И процесс этот должен 
быть, по меньшей мере, двусторонним. Государство обязано поддержать его 
соответствующими правовыми нормами, а общество с помощью обществен-
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ных организаций может добиться того, чтобы деятельность силовых структур 
в интересах соблюдения прав человека в погонах стала прозрачной. 

Примером может служить Комитет солдатских матерей. Сегодня это ре-
альная общественная сила, с которой вынуждено считаться военное ведомст-
во. Любое резонансное событие, связанное с нарушением прав солдат сроч-
ной службы, благодаря этой организации становится достоянием обществен-
ности, и государственные органы просто обязаны на него реагировать. 

В стране объективно востребованы независимые военные СМИ. Соци-
ологическое исследование среди украинских офицеров свидетельствует, что 
у них есть желание читать независимое военное информационно-аналитическое 
издание, желательно еженедельник, цена которого не будет превышать 1 – 2 
грн. Большую часть его аудитории могут составить гражданские лица. По ре-
зультатам опроса, 18% читателей проявляют интерес к материалам СМИ по 
военным вопросам. 

В новой структуре министерства обороны нашлось место целому ряду 
подразделений, призванных укрепить связи с общественностью, способство-
вать развитию демократии в военной среде. Речь идет не только о должности 
пресс-секретаря МО Украины, непосредственно подчиненного министру. Пред-
усмотрено создание управления информационной политики. Хочется верить, 
что положительные тенденции в военном ведомстве страны этим не ограни-
чатся (2003-12-26 15:00:00). 

(http://www.news2000.kiev.ua/print/svobodaslova/smivarmiiidlyaarmii.html) 

Вінницька область 

У Вінницькому військово-медичному центрі від грипу помер рядовий 
цивільних військ Володимир Крижанівський, а ще 29 солдатів продовжують 
лікування. Позавчора у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій началь-
ник медичної служби МінНС Петро Волянський коментував цю НП. За його 
словами, посмертний діагноз – «лівостороння тотальна, правостороння сере-
дньо- та нижньодольова пневмонія». Начальник медслужби стверджує, що 
імунна система Крижанівського виявилася нездатною боротися із захворю-
ванням: після того як Володю привезли до шпиталю, він прожив усього три 
дні (в організмі рядового Крижанівського виявили вірус типу «Гонконг», який 
розвивається миттєво, без попереднього прояву). «Однією з причин смерті 
стала імунна недостатність: у Володимира було сильне запалення легенів, а 
температура при цьому – лише 36 градусів», – розповів Петро Волянський. 
Окрім цього, у крові солдата не збільшилася кількість лейкоцитів. Як це бу-
ває зазвичай при такому захворюванні. 

«Ми разом із начальником штабу три доби розслідували цей трагічний 
випадок. З’ясувалося, що у дитинстві Володимир Крижанівський часто важко 
застужувався, він мав четвертий ступінь обмеження – міг або взагалі не йти 
до війська, або служити у військах «обслуги». Проте батько наполіг, аби син 
служив», – продовжує головний медик МінНС. 

Петро Волянський запевняє, що рота солдата Крижанівського не брала 
участі у ліквідації повені у Могилів-Подільському районі. Що ж до листа, 
якого написав Володя своїй коханій, пан Волянський вважає, що хлопець 
просто хотів похизуватися. 

Та здається, що навряд чи солдат може «замалюватися» перед дівчиною 
рядками: «Замерз, як суслик. Мені б гарячого чаю!!!». 

http://www.news2000.kiev.ua/print/svobodaslova/smivarmiiidlyaarmii.html)
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Петро Волянський також повідомив, що в Андрія Синиці (хлопця, який 
лікувався разом з Володею в шпиталі) була вроджена патологія легенів. А куди 
ж дивилися медики, коли хлопця з таким діагнозом брали до війська? За сло-
вами головного лікаря, Андрій Синиця також не брав участі у ліквідації по-
вені. Що стосується решти начебто хворих на пневмонію солдатів (а їх у він-
ницькому шпиталі лікується 27), то далеко не у всіх навіть підвищена темпе-
ратура. За словами Петра Волянського, лише троє із них брали участь у лікві-
дації повені. Повернулися вони звідти 9 лютого, а захворіли набагато пізніше. 
В одного з хворих діагноз ОРЗ, у другого – хронічний гайморит на стадії за-
гострення, у третього гострий бронхіт. 

(«Україна молода», №40, 1 березня 2003 р.) 
Див. також. – «Факты», №41, 4 марта 2003 г. 

* * * 
За словами начальника Військово-медичного центру ВПСУ Петра Ме-

льника, солдати, які проходять строкову службу у рятувальному загоні МЧС, 
що дислокується у с. Якушинці поблизу Вінниці, брали участь у ліквідації 
паводка і протягом 4-х діб ночували у вантажних автомобілях. 

(«Вісник» & К°, м. Луцьк, №10, 6 березня 2003 р.) 

* * * 
Военный суд Винницкого гарнизона отменил постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по факту смерти 18-летнего рядового срочной 
службы Владимира Крыжановского, умершего от осложнений после гриппа. 
Военная прокуратура гарнизона проверила обстоятельства смерти Владими-
ра. Заместитель военного прокурора Валерий Бахур пришел к выводу, что 
оснований для возбуждения уголовного дела по факту смерти нет. Родные 
Крыжановского считают, что к трагедии привели халатность и небрежное 
отношение военных к своим служебным обязанностям. 

(«Факты», №89, 22 мая 2003 г.) 

* * * 
Военная прокуратура Винницкого гарнизона возбудила уголовное дело 

по факту смерти рядового, 18-летнего Владимира Крыжановского, проходи-
вшего службу в 20-м отдельном аварийно-спасательном отряде МЧС, кото-
рый дислоцируется под Винницей. Родные умершего солдата через суд до-
бились возвращения дела на служебное расследование. 

Напомним, что умер В. Крыжановский в Военно-медицинском центре 
ВВС Украины 20 февраля этого года. Тотальная пневмония – таким был по-
смертный диагноз. Как утверждает мать умершего солдата Тамара Дмитрие-
вна, «проводя проверку обстоятельств смерти нашего сына, работники воен-
ной прокуратуры даже не удосужились пообщаться с родителями». На суде 
выяснилось, что при расследовании обстоятельств смерти солдата не были 
взяты пояснения от военнослужащих, которые лечились в Киевском военном 
госпитале. К тому же во внимание не было принято письмо Крыжановского, 
в котором рассказывается, что в промежутке времени с 3 по 8 февраля он на-
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ходился на ликвидации последствий наводнения в Ямполе. Владимир, в час-
тности, отмечал: «Переохлажденные солдаты ночевали в машине». Еще одно 
письмо родители получили после смерти сына от его сослуживцев. Срочники 
писали «о нечеловеческом отношении к ним и злоупотреблениях командова-
ния части». 

(«День», №120, 16 июля 2003 г.) 

Хмельницька область 

Михайло Жила. Як у одній частині «залікували» солдата 
Відправляючи синів до війська, через півтора року батьки хочуть їх ба-

чити змужнілими та загартованими. Проте, випадковість (а може навпаки – 
закономірність) вносить в буття свої корективи, і не завжди вони бувають 
щасливими. 

Ось яку історію розповів помічник військового прокурора Олексій Обабков. 
У травня 2001 року Сашко пішов до війська. Військову службу юнак 

відбував в одній з військових частин Хмельницького гарнізону. Прослужи-
вши 10 місяців, Сашка у складі десяти чоловік та старшого команди відряди-
ли до в/ч А 1566, розташованої в селі Шпиченці Деражнянського району. До-
речно буде зауважити, що домівка юнака (село Лисогірка), була за п’ять кі-
лометрів від місця дислокації частини. 

Отож, хлопець служив і не тужив. Але одного разу, а саме 27 лютого 
2002 року, юнак звернувся у медичний пункт зазначеної військової частини. 
Солдат скаржився на біль за правим вухом. Начальник медичного пункту – 
старший прапорщик, оглянув пацієнта і виявив подряпину та почервоніння. 
Однак, фельдшер і не думав надавати медичної допомоги. Він навіть не вимі-
ряв температуру, мотивуючи це відсутністю термометра та медикаментів. 

Здихавшись солдата, прапорщик зайнявся своїми справами. Однак, від-
почивав фельдшер недовго. На ранок 28 лютого Сашко звернувся до офіцера – 
старшого команди. Хлопець скаржився на температуру та сухість у роті. Стар-
ший лейтенант направив військовослужбовця в медичний пункт, та солдат 
повідомив йому, що там немає ліків. Не довго розмірковуючи, офіцер поїхав 
до Хмельницького по ліки, а Сашкові наказав ще раз відвідати медсамбат. І 
знову прапорщику довелося оглядати хворого. 

Цього разу за вухом вже було не просто почервоніння, подряпина роз-
пухла та почала гноїтися. Фельдшером був встановлений діагноз: фурункул 
правої завушної області в стадії інфільтрації. Йому було добре відомо, що 
фурункули на шиї та голові дуже небезпечні, а тому пацієнти з таким діагно-
зом підлягають негайній госпіталізації. Але замість того, щоб відправити па-
цієнта до шпиталю, прапорщик обробив рану 3 % розчином перикису водню 
та наклав наклейку з тетрацикліновою маззю. 

І на цей раз солдатові було відмовлено у госпіталізації. Більш того, 
фельдшер навіть не зробив ніяких записів у книзі обліку хворих та інших ме-
дичних документах. Офіційно виходило так, що до нього ніхто не звертав-
ся. Він лише усно повідомив хворому, про звільнення від зовнішніх робіт та 
нарядів на 3 доби. 

У такий спосіб начальник медичної частини вже вдруге здихався солда-
та. І все це не дивлячись на те, що вони були добре знайомі. Річ у тім, що пе-
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ред тим, як піти до війська, Сашко жив у тому ж таки селі, що й прапорщик. 
Більш того, він вчився в одному класі з його донькою. Однак, не дивлячись 
на реальну загрозу здоров’ю юнака, і на вищевказані обставини, медичний 
працівник дивився на все крізь пальці. 

У підрозділі Сашко перемагав несамовиту біль, а хвороба прогресувала. 
Кілька днів по тому (1 березня) юнак знову звернувся до медичної частини. 
Цього разу хлопець скаржився не тільки на біль, він уже просто не міг повер-
нути шию. І хоча динаміка хвороби вказувала на наявність у Сашка фурунку-
ла обличчя, що було небезпечним для його здоров’я та життя, і лікування 
хворого повинно було проводитися виключно у стаціонарних умовах, однак і 
цього разу лікування було коротким: обробка 3 % розчином перикису водню 
і накладанням наклейки з маззю Вишневського. 

Того ж дня старший лейтенант доповів командиру частини про те, що в 
його команді є хворий солдат, а також звернувся з проханням про надання 
останньому звільнення за межі частини по місцю постійного проживання, 
оскільки хвороба прогресує, а в частині солдата належним чином не лікують. 
А як вже було зазначено вище, Сашко жив у селі Лисогірка, що за п’ять кі-
лометрів від частини. 

Однак командир відмовив. Тоді старший команди повідомив, що з про-
ханням про звільнення на кілька днів звернулася мати хворого. Виходячи з 
кабінету, офіцери зустріли начальника медичної частини. Командир запитав 
у прапорщика про стан здоров’я Сашка. На що прозвучала відповідь: «У сол-
дата легке простудне захворювання, госпіталізації він не потребує, і йому по-
трібно вигріватися та пити чай» Медичний працівник, щоправда, підтвердив, 
що кращі умови лікування були б удома. Після цих слів командир частини дав 
дозвіл на звільнення Сашка за межі частини, проте з однією умовою. Прапор-
щик повинен кожного дня перевіряти стан хворого, і, в разі погіршення са-
мопочуття повинен був негайно його госпіталізувати. 

2 березня хлопець вже був удома. Батьки ладні зробити для сина все 
можливе, проте, материнська любов та ласки у цьому випадку нічим не мо-
гли зарадити. Стан юнака погіршувався. Однак, не дивлячись на всі негараз-
ди, Сашко не забував про наближення міжнародного жіночого дня: «Мамо, 
що тобі подарувати на восьме березня?» – частенько запитував він. «Головне, 
щоб ти синку був здоровий, це й буде найліпшим подарунком» – завжди від-
повідала неня. 

3 березня стан юнака настільки погіршився, що мати викликала місцеву 
завідуючу медичним пунктом. Та, оглянувши пацієнта, повідомила, що його 
необхідно везти у медичний заклад для огляду лікарем-спеціалістом. Того ж 
таки дня до хворого навідався начальник медичної частини. Мати розповіла 
йому, до яких висновків прийшла завідуюча. Однак, це не справило на нього 
ніякого враженя: «У мене немає машини, щоб везти його до шпиталю», і, на-
віть, не оглянувши юнака, пішов. 

4 березня Сашкові настав час повертатися в частину. Однак, повернув-
шись до підрозділу, військовослужбовець почував себе настільки погано, що 
зразу ж звернувся до медиків. У той день, не дивлячись на те, що в частині є 
важко хворий солдат, прапорщик взяв відгул, тому солдата оглянув черговий 
санінструктор... і зразу ж прийняв рішення – негайна госпіталізація. За кілька 
годин Сашка у важкому стані з діагнозом: абсцес завушної ділянки справа, 
ускладнений аденофлегмоною бокової поверхні шиї справа, доставили до 
Хмельницького шпиталю. 
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5 березня на роботу з’явився начальник медичного пункту. Дізнавшись 
про те, що Сашка поклали до шпиталю в реанімаційне відділення і в частині 
працює комісія, він терміново вніс записи в книгу амбулаторних хворих, в 
журналі проведення медичних процедур особового складу, а також в журналі 
обліку хворих. 

А в цей час, не дивлячись на надання медичної допомоги, стан Сашка 
погіршувався. Лікарі робили все що могли, однак ефекту не давали навіть 
найсильніші антибіотики. 

Восьмого березня у Хмельницькому шпиталі з діагнозом: гострий бак-
теріальний сепсіс, блискавична форма стафілококової етиології, флегмона за-
вушної та бокової поверхні шиї справа... множинні фурункули правої поло-
вини обличчя... Сашко помер. 

Стосовно начальника медпункту в/ч А-1566 старшого прапорщика Ф. була 
порушена кримінальна справа. Йому були висунуті звинувачення за статтями 
140 ч.1 (невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх 
професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, 
якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого) та 425 ч.2 (недбале ставлення 
до військової служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки). 

Вирок суду був таким: чотири роки позбавлення волі з відстрочкою на 
три роки. Іншими словами – умовний термін покарання, з виплатою мораль-
ної та матеріальної шкоди батькам загиблого – 30 тисяч гривень. 

(«Є!», м. Хмельницький, 23 травня 2003 року 
 
За підсумками року, самовільно залишив військову частину 261 призов-

ник. Повернути назад вдалось 235 хлопців. 

(«Демократична Україна», №96, 12 грудня 2003 р.) 

Автономна Республіка Крим 

Солдат, що покинув самовільно із зброєю військову частину в Криму під 
час переслідування, поранив працівника міліції, а потім застрелився. 

Як повідомили в центрі громадських зв’язків Головного управління МВС 
в Криму, 10 жовтня близько 23.30 молодший сержант Олексій Овчаренко, який 
здійснив у ніч на 9 жовтня втечу з військової частини біля міста Старий Крим, 
погрожуючи автоматом, заволодів автомобілем джип Nissan Terrano. Джип 
належить підприємцю, жителю села Яскрава Поляна. На викраденому авто-
мобілі солдат спробував зникнути в напрямку селища Радянське (Радянський 
район прилягає до Кіровського). Отримавши сигнал про викрадення автомо-
біля, був піднятий по тривозі особистий склад міліції обох районів. Під час 
заходів автомобіль був виявлений, коли рухався по автошляху Краснопере-
копськ-Феодосія. Працівники ДАІ почали його переслідувати. Намагаючись 
сховатися, О. Овчаренко з’їхав з дороги на полі й відкрив вогонь з автомата у 
бік міліціонерів, що доганяли його, внаслідок чого начальник відділення ДАІ 
Кіровського райвідділу міліції Ігор Шам був поранений в ліву руку і стегно. 
Близько першої ночі 11 жовтня автомобіль, на якому їхав Овчаренко, заглух, 
і дезертир у районі 116-го кілометра автошляху був блокований. 

Після спроби сховатися солдат застрелився з автомата. Поранений пра-
цівник міліції перевезений до шпиталю, стан його здоров’я задовільний. 

(«Рівне вечірнє», №75, 13 жовтня 2003 р.) 
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Полтавська область 

Сбежавший 16 декабря прошлого года из военной части А-1175, которая 
дислоцирована близ Кременчуга Полтавской области, Владимир Тетеря чув-
ствует себя удовлетворительно, рассказал старший помощник военного про-
курора Полтавского гарнизона Вячеслав Витко. Материалы уголовного дела 
практически собраны, осталось провести следственные действия с участием 
В. Тетери, однако пока это невозможно – солдат находится на психиатрическом 
обследовании. Поэтому следствие в данный момент приостановлено. Напом-
ним, что сбежавший рядовой прихватил с собой автомат Калашникова с дву-
мя магазинами патронов. Спустя несколько часов в тот же день солдата задер-
жали. Во время задержания произошла перестрелка. В. Тетеря, начавший стре-
лять первым, получил четыре ранения. Истинная причина поступка рядового 
Тетери пока еще не установлена. Объяснить его сам он не может. 

(«Факты», №45, 12 марта 2003 г.) 

* * * 
25 мая в лесополосе возле Черкасского железнодорожного вокзала был 

найден труп дезертира – рядового родом из Винницкой области, бежавшего 
из воинской части в Кременчуге 16 мая. По одной из версий, парень повесил-
ся из-за несчастной любви. 

(«Факты», №93, 28 мая 2003 г.) 

Хмельницька область 

С территории воинской части, расположенной недалеко от Шепетовки 
(Хмельницкая область), 10 июня около 8 часов утра бежал военнослужащий 
1981 года рождения, призванный прошлой осенью из Днепропетровска. Сол-
дат прихватил с собой автомат АКС-74. Как рассказал начальник ЦОС УМВДУ 
в Хмельницкой области Виктор Коверзюк, в 11.30 на железнодорожном вок-
зале в Хмельницком при попытке сесть на поезд «Ивано-Франковск-Москва» 
дезертир был задержан. 

(«Сегодня», №128, 11 июня 2003 г.) 

Черкаська область 

20-летний рядовой из воинской части, бойцы которой охраняют армейс-
кие склады в районе Дубиевки под Черкассами, дезертировал вечером 26 мая, 
прихватив автомат, штык и 2 магазина с 60-ю патронами. 27 мая его задержали. 
Дезертир вел себя спокойно и сопротивления не оказывал. На первом допро-
се он сообщил, что бежал к маме, которая живет в Каневе. Мотивы выясняет 
следствие. 

(«Факты», №93, 28 мая 2003 г.) 

Житомирська область 

Эта жуткая история произошла в одной из воинских частей в Житомир-
ской области. В ночь с 6-го на 7-е марта, когда один из солдат срочной служ-
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бы стоял в наряде и лег в караулке спать на 2 часа по распорядку, крыса по-
кусала ему уши. 

(«Киевские ведомости», 2 апреля 2003 г.) 

* * * 
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, в Управ-

лении службы войск и режима Генштаба Вооруженных Сил Украины, факт, 
изложенный в предыдущей публикации, имел место, но изложение его суще-
ственно преувеличено. Действительно, 12 марта 2003 года в Житомирский 
военный госпиталь с диагнозом «кусаные раны мочек ушей» был доставлен 
военнослужащий механизированной бригады Северного оперативного коман-
дования Сухопутных войск Украины рядовой Н. Его жизни и здоровью ни-
чего не угрожает, а в помещении воинской части, где он получил ранения от 
крыс, городская санэпидемстанция провела обработку. 

(«Киевские ведомости», 8 апреля 2003 г.) 

Львівська область 

На гауптвахті Західного територіального управління Військової служ-
би правопорядку Збройних Сил України. 

Капітан Олексій Панов, кореспондент «Армії України»: 
На гауптвахті Західного територіального управління Військової служби 

правопорядку Збройних Сил України у загальних камерах, як кажуть, не мед. 
Згідно із встановленим розпорядком дня, тривалість сну тут не перевищує 7 
годин на добу. Сплять заарештовані на голих нарах, знімаючи з себе тільки 
взуття. Покриватися дозволено утепленими польовими куртками, які вида-
ють на час сну. Підйом у заарештованих о 6-й годині, потім півгодини на 
вмивання, ранковий огляд. Є час на прибирання камер, здачу польових утеп-
лених курток. Сніданок привозять з військової частини в термосах, а роздає 
його черговий фельдшер, який знає встановлені норми основного солдатсь-
кого пайка. Далі йде те, що найбільше, мабуть, і впливає на перевиховання 
заарештованих у дисциплінарному порядку: посилені заняття зі стройової 
підготовки, різні господарські роботи у межах розташування гауптвахти. Ну, 
а час, вільний від роботи та стройової, приділяється вивченню військових 
статутів. Грати у будь-які ігри, співати, лежати вдень, а тим більше спати тут 
не дозволено. Всім заарештованим дозволено за бажанням читати військові 
статути, газети, військову літературу. Для цього начальник гауптвахти дбає 
про регулярне надходження сюди таких видань, як «Народна армія», «Урядо-
вий кур’єр», «Армія України», які він видає у встановлені розкладом дні го-
дини, а після прочитання збирає. 

Як я зміг переконатися під час перебування на гауптвахті, ставлення до 
військовослужбовців, що зробили у своєму житті хибний крок, тут не уперед-
жене, коректне. Все у межах статуту. Зараз таке ставлення називають гуманним 
і впроваджують навіть у тюрмах. 

(«Армія України», м. Львів, №66, 5 червня 2003 р.) 
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5.3. «Дідівщина» в фактах 

З листа до Н. Карпачової. 
«Шановна Ніна Іванівно! 
Мій син пішов на строкову службу в травні 2001 року.... 
Якось під час нічного чергування, коли син стояв на посту на КПП, 

командир частини підполковник К. звернувся до Юрія, той доповів по фор-
мі, дав йому закурити. Але в тій розмові підполковнику щось не сподоба-
лося, і він раптом ударив мого сина кулаком в обличчя. А коли Юрій впав, 
то почав бити його ногами. Син намагався вирватися і бігти, але втратив 
свідомість. До казарми він ледь повернувся – побитий, весь закривавлений. 
Йому було дуже погано, почалася сильна нудота, дуже боліла голова. Але 
всю ніч його не відпускали з казарми і не викликали лікаря. Лише вранці, на 
вимогу медпрацівника сина посадили у звичайну «маршрутку» і повезли до 
військового шпиталю... 

Мені про це повідомили тільки на четверту добу. Від сина почали вима-
гати, щоб казав, нібито він сам упав і вдарився. Ми не погодилися. Адже піс-
ля цього випадку в нього різко погіршився зір, весь час боліла голова, почали 
тремтіти руки. 

Прокуратура завела справу за фактом побиття. Але ніхто з керівництва 
не хотів «виносити сміття з хати». От і намагалися скомпрометувати нас. На-
віть коли я принесла сину свячену воду, казали, ніби він пив горілку. А потім 
раптом забрали зі шпиталю і відправили назад у санчастину. І знову вимага-
ли, щоб він погодився на оту версію про «падіння». 

Тільки коли я звернулася до СБУ, за їх допомогою сина відправили у 
шпиталь, звідки незабаром комісували. 

Тепер йому дали третю групу інвалідності, визначили втрату працездат-
ності на 40%. 

Суд засудив К. на три роки позбавлення волі, але – умовно! От і все по-
карання. Ми не одержали ніякої компенсації за завдану нам страшну мораль-
ну і матеріальну шкоду. А я ж сама інвалід, одержую 80 гривень пенсії і бі-
льше ніяких доходів не маю. Та зараз у мене борг 1844 гривні, які позичала 
на поїздки та ліки. 

Написала я в Адміністрацію Президента, після чого до мене почали їз-
дити з військкомату – з умовляннями написати, що не маю претензій. І це в 
той час, коли я віддала в армію здорового хлопця, а мені повернули інваліда, 
який майже не бачить, не може, як інші його ровесники, працювати, вчитися, 
вести нормальне життя. Де він зароблятиме на шматок хліба, особливо, коли 
мене не стане? 

До того ж, і досі над нами продовжують знущатися. Наприклад, коли 
мені знадобилася довідка про страхування, я звернулася по неї до шпиталю, І 
одержала папірець, де чорним по білому було написано, що мій син... упав і 
вдарився об бордюр!!! 

У нас з сином тепер немає майбутнього. І все це скоїла з нами «рідна» 
армія. Що нам робити?..». 

Уповноважений Верховної Ради Ніна Карпачова відкрила провадження 
по цій справі і взяла її під особистий контроль. 
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До Головного управління військових прокуратур Генеральної прокура-
тури України направлено офіційний запит щодо численних порушень людсь-
ких прав потерпілого. Насамперед, жорстоке побиття, зволікання з госпіталі-
зацією солдата, тяганина з початком розслідування, «умовність» покарання 
злочинця, яке абсолютно не відповідає тяжкості скоєного, невиконання війсь-
ковою частиною рішення суду про стягнення коштів на користь сина-інваліда. 

Військова прокуратура гарнізону повідомила Уповноваженому, що в 
ході судового слідства повністю підтверджені обставини злочину підполков-
ника К. 

Горе-командир, в якого інструментом «виховання» був кулак, більше не 
служить в українській армії. У зв’язку з обвинувальним судовим вироком і за 
наказом Головнокомандуючого, злочинця звільнено з військової служби. 

За постановою суду, військова частина, де відбулося це беззаконня, вже 
сплатила потерпілому основну частину грошової компенсації за матеріальні і 
моральні збитки, завдані Юрію. 

З метою усунення умов, що сприяли виникненню злочину, військовою 
прокуратурою N-ського гарнізону винесено подання командуючому армійсь-
кого корпусу та «вжито заходів по притягненню винних до відповідальності і 
по недопущенню подібного в подальшому». 

(«Юридичний вісник України», №52, 27 грудня 2003 р.) 

Дніпропетровська область 

Володимир Слонецький, заступник військового прокурора Дніпропет-
ровського гарнізону: 

«...В ході прокурорської перевірки в/ч А-1355 з’ясовано, що 9 жовтня 
2002 року старший сержант А. Пожилий близько 20.30 у кімнаті для куріння 
завдав рядовому С. Чуприні таких ударів, після яких наступного дня остан-
нього було доставлено до військового госпіталю, де йому видалили відбиту 
селезінку. Рішенням військового суду від 24 грудня 2002 р. А.Пожилого по-
збавлено волі на 3 роки... 

Під час наглядової перевірки в/ч А-0574 була отримана інформація про 
начальника одного з підрозділів. Упродовж листопада 2002 року старший 
прапорщик Б. систематично направляв військовослужбовців строкової слу-
жби, які проходили стаціонарне лікування в медпункті, для виконання робіт, 
не із службовим завданням в Український державний НДІ медико-санітарної 
експертизи Дніпропетровська. Одного разу, не заставши в НДІ солдат, він 
побив рядового Літуна. 2 грудня 2002 року стосовно старшого прапорщика Б. 
порушено кримінальну справу. 

У ніч з 12 на 13 грудня 2002 року командир парашутно-десантної роти 
в/ч 1126, старший лейтенант С. побив молодшого сержанта Грищенка, який 
був у стані алкогольного сп’яніння – два удари по голові, удар в груди, бли-
зько 10 ударів ногою по спині. Проти старшого лейтенанта порушено кримі-
нальну справу. 

26 грудня 2002 року за матеріалами наглядової прокурорської перевірки 
в/ч А-4036 було порушено кримінальну справу стосовно прапорщика Я. Близько 
21-ї години він у нетверезому стані прибув у підрозділ, вишикував рядових 
Десятирика, Скока, Коваленка, Нікончука і побив їх за спробу привернути до 
себе увагу його співмешканки. О 2-й годині ночі прапоршщик проліз через 
вікно у казарму і продовжував виховувати солдат кулаками. Рубана та Скока 
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прапорщик Я. бив кулаками, ногами, пліткою та граблями у підсобному госпо-
дарстві. 

(«Сільські новини», м. Дніпропетровськ, №8, 20 лютого 2003 р.) 

Донецька область 

Александр Атаманюк, заместитель Генерального прокурора Украины: 
«В воинской части А-0621 во время вечернего построения рядовой Бот-

нарь упал в строю. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, солдат умер. 
В ходе расследования уголовного дела по факту смерти Ботнаря офицерами 
военной прокуратуры Донецкого гарнизона установлен факт нанесения ему 
рядовым Коханым удара локтем в грудь. Доказано, что именно вследствие 
этого удара наступила смерть потерпевшего». 

(«Факты», №93, 28 мая 2003 г.) 

Житомирська область 

Не без протекции попали служить в военный суд Житомирского гарни-
зона солдаты-срочники И. Ковальчук и В. Миненко. Служили хлопцы до по-
ры до времени ревностно и на совесть, но в один из дней решили, что имеют 
полное право отдохнуть и расслабиться. Прикупили водки, закуски и органи-
зовали застолье прямо в храме Фемиды. Благо, повод имелся – день Св. Ва-
лентина. После того, как было выпито 2,5 литра 40-градусной, между сослу-
живцами вспыхнула ссора, перешедшая в драку. Зачинщиком потасовки стал 
Ковальчук. А закончилось все тем, что рядового Миненко избили едва ли не 
до смерти. В больнице медики установили, что у парня сильно повреждены 
внутренние органы. Более полугода военная прокуратура никак не хотела во-
збуждать уголовное дело в отношении зачинщиков драки. И только после обра-
щения родителей искалеченного солдата в различные инстанции было, нако-
нец, проведено следствие, и состоялся суд. Впрочем, наказание виновный в 
жестоком избиении понес более чем легкое: его направили на полтора года в 
дисциплинарный батальон. Не была дана в судебном решении принципиаль-
ная оценка действиям должностных лиц военного суда, допустивших пьянку 
подчиненных. Никакого наказания они не понесли. 

(«Вечерние вести», №114, 1-7 августа 2003 г.) 

Київ 

23 января в Новоград-Волынском Житомирской области должны были 
хоронить Олега Ткачука, осенью призванного в армию. Его родители отменили 
похороны, потому что считают, что их сын погиб из-за неуставных отношений, 
и настаивают на проведении повторной судебно-медицинской экспертизы. 
Первая причину смерти их сына не определила. 

Василий Ткачук, дядя погибшего: 
«В октябре Олега призвали на службу, и он попал в бригаду охраны 

Министерства обороны Украины. Перед Новым годом Олег заболел ангиной 
и его положили в инфекционное отделение филиала Центрального военного 
госпиталя, который находится в Святошине (Киев). От ангины парня выле-
чили, но возникли проблемы с сердцем, и Олега перевели в отделение тера-
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пии. Он стал беспокойным, замкнутым, на вопросы врачей отвечал невразу-
мительно и не полно. Олег открылся мне, что в инфекционном отделении ему 
пришлось «по-новому» принимать присягу – некий старшина сильно бил его 
по голове. Племянника направили в психиатрическую клинику Центрального 
госпиталя, где ему назначили какие-то сильнодействующие уколы и таблет-
ки. Он жаловался, что от таблеток у него сильно болит голова. Я рассказал 
врачу о рукоприкладстве в инфекционном отделении, и врач снизил дозу. 
Олег должен был находиться в госпитале полторы – две с половиной недели. 
Возник вопрос о его комиссовании из Вооруженных Сил, хоть он и говорил, 
что хотел бы продолжить служить в армии. 17-го января, не предупредив ни 
отца Олега, ни его мать, ни меня, его выписали из госпиталя и с готовыми 
документами на увольнение из рядов СВ в сопровождении офицера отправи-
ли... в часть. Олега поместили в медпункт, в палате вместе с ним находились 
еще пять человек. По их словам и словам врачей, 20 января во время утрен-
него осмотра Олег выпрыгнул в окно и разбился...» 

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, «Рядо-
вой Ткачук Олег 20 января вследствие нервного заболевания выпрыгнул из 
окна второго этажа и в 5 часов утра 21 января от полученных травм умер в 
Главном военном клиническом госпитале (ГВКГ)...» 

По факту смерти солдата прокуратура Киевского военного гарнизона 
возбудила уголовное дело. 

(«Факты», №14, 24 января 2003гр.) 

Львівська область 

Військова прокуратура Західного регіону України повідомляє: 
Молодший сержант Тарас Гнатюк привів своїх підлеглих до підрозділу 

близько 23.00. Наряд по їдальні в той день – 22 лютого 2003 р. – був від їх-
нього підрозділу. Т. Гнатюка хвилювало погане виконання одним із його під-
леглих – рядовим Михайлом М. – своїх обов’язків, зокрема, і під час несення 
служби у наряді по їдальні, хвилювало те, що він постійно намагається від 
них ухилитись. «Що робити з ним, як вплинути?», – очевидно саме на це пи-
тання намагався знайти відповідь молодший командир під час розмови зі сво-
їм товаришем, рядовим Щ. 

Близько 00.30 23 лютого 2003 р. Т. Гнатюк разом з Щ. пішли до туалету. 
Проходячи поруч з ліжком рядового Михайла М., який лежав, вкрившись ко-
вдрою, Гнатюк раптом підійшов до нього та вдарив юнака кулаком в живіт. 
Михайло закричав від болю, проте сержанту здалось, що цього замало: коли 
він повертався, то ще й зірвав з військовослужбовця ковдру, мовляв, аби 
знав, хто тут головний. Щ., який йшов за Т. Гнатюком, підняв ковдру та вкрив 
нею М. Невдовзі побитому стало погано – сильний біль у животі не давав йому 
спати, зводив тіло судомою, кидав у піт. Михайло пішов до санвузла та по 
дорозі знепритомнів. До санчастини рядового М. привів черговий підрозділу, 
молодший сержант Гнідець. Це було близько першої години ночі. Той удар 
виявився дуже небезпечним. Тупа травма живота привела до розриву селезі-
нки, внутрішньочеревної кровотечі. Селезінку у Михайла М. довелось вида-
лити. Операцію провели у Центральному військовому клінічному госпіталі 
Західного оперативного командування. Як наслідок, військово-медичною ко-
місією М. був визнаний непридатним до військової служби у мирний час та 
обмежено здатним у військовий. 
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Ця справа 16 квітня ц.р. була розглянута військовим місцевим судом 
Львівського гарнізону. Дії Гнатюка суд кваліфікував за ст. 424 ч.3 та ст. 121 
ч.1 КК України Суд врахував, що Гнатюк – з багатодітної сім’ї, його батько – 
інвалід ІІІ групи, родина потребує допомоги. Тому, із застосуванням ст. 69 
КК України, Т. Гнатюку було призначено покарання у вигляді позбавлення 
волі у кримінально-виконавчій установі строком на 4 роки. Крім того, його 
було позбавлено звання молодший сержант. 

Задовольнив суд і цивільні позови прокурора та потерпілого. Т. Гнатюку 
доведеться повністю оплатити лікування свого колишнього підлеглого у вій-
ськовому госпіталі та заподіяну йому моральну шкоду, а це відповідно 1920 
та 10000 гривень. Військовий апеляційний суд Західного регіону України за-
лишив вирок без змін. 

(«Армія України», м. Львів, №117, 4 жовтня 2003 р.) 

* * * 
Військова прокуратура Львівського гарнізону повідомляє: 
Навесні цього року військовий місцевий суд Львівського гарнізону роз-

глянув кримінальну справу за обвинуваченням рядового Олександра Потоць-
кого: 20-річному юнаку інкримінують вчинення злочину, передбаченого ст. 406 
ч.1 КК України. 

23 лютого 2003 року рядовий О. Потоцький наказав своєму співслужбо-
вцю, рядовому П., підбігти до нього. Останній не був підлеглим Потоцького і 
тому не виконав цього наказу. Потоцький сприйняв це як особисту образу і 
вирішив суворо покарати П. – примусив юнака схрестити руки на чолі і двічі 
вдарив по них ногою. 

У залі суду О. Потоцький повністю визнав свою провину і щиро розкая-
вся. Зрештою, його вперше було притягнуто до кримінальної відповідальнос-
ті, юнак має позитивну службову характеристику, та й потерпілий пробачив 
йому цей вчинок. Врахувавши ці факти, суд призначив О. Потоцькому пока-
рання у вигляді арешту строком на 2 місяці з відбуванням на гауптвахті За-
хідного територіального управління Військової служби правопорядку. 

Ось ще один випадок. Силу до свого підлеглого застосував командир від-
ділення, молодший сержант Антон Онищук, – під час шикування особового 
складу частини молодший командир вдарив по правій нозі свого підлеглого, 
рядового П. Злочин, вчинений А. Онищуком, передбачений ст.424, ч.2 КК 
України. Суд врахував прохання потерпілого пом’якшити відповідальність 
своєму командиру, його позитивну характеристику, та призначив молодшому 
сержантові покарання у вигляді арешту строком на 1 місяць з відбуванням на 
гауптвахті. 

(«Армія України», м. Львів, №117, 4 жовтня 2003 р.) 

* * * 
На ночной охоте один военный застрелил другого, рассказали нам вчера 

в ЦОС УМВД во Львовской области. Об убийстве правоохранителям сооб-
щила дежурная медсестра Яворовской больницы во вторник, в начале перво-
го ночи. По ее словам, мужчина привез в клинику труп с огнестрельным ра-
нением в голову. Расследование установило, что житель Яворова 1976 г.р. – 
офицер одной из военных частей Львовской области – отправился на автомо-
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биле на ночную охоту вместе со своим сослуживцем. Близ села Черчик офицер 
застрелил прапорщика – жителя одного из сел Яворовского района, 1980 г.р. – 
из незарегистрированного охотничьего ружья, после чего привез труп в боль-
ницу. В содеянном стрелявший признался. Причины его поступка пока неиз-
вестны. Ружье изъято. 

Прокуратура Яворовского района по факту ночной стрельбы возбудила 
уголовное дело по ст. 115 ч. 1 УК. Когда верстался номер, нам стало извест-
но, что дело передано на рассмотрение в военную прокуратуру. 

(«Сегодня», №283, 12 декабря 2003 г.) 

Одеська область 

21 травня 2003 року у військовій частині А-0666 (смт. Чорноморське Ко-
мінтернівського району Одеської області) загинув молодший сержант строкової 
служби, тернополянин Тарас Холодинський. Матері солдата, Ользі Михайлівні 
Холодинській, яка примчалася до частини вже наступного дня, вказали місце 
трагедії – під стіною шестиповерхового будинку на території частини, де ні-
бито напередодні знайшли спотворене падінням з висоти тіло хлопця. Єдина 
версія смерті, яку повідомило матері командування частини – падіння з висо-
ти внаслідок нещасного випадку – «мабуть, по необережності». Сьогодні Ольга 
Михайлівна пригадує, що на тому місці не було ані слідів крові, ані прим’ятої 
трави, і вже це викликало у неї сумніви у справедливості версії військових... 
Але ні зустріч з судово-медичним експертом, що обґрунтовував причини смерті, 
ані розмова з солдатами відділення, у якому служив Тарас, що відбулася під 
пильним наглядом політрука частини, також нічого не прояснили. Експерт 
пообіцяв, що за місяць Прокуратура округу ознайомить батьків Тараса з офі-
ційними висновками розслідування трагедії, до речі – не першої у «трьох ші-
стках» за останні роки. Що ж до думки колег Тараса по службі у відділенні, 
то – зі слів Ольги Михайлівни – усі вони виглядали просто вкрай переляка-
ними. Ніхто з них, нібито, не бачив обставин того падіння. На запитання, що 
на їхню думку, робив на даху Тарас, єдиною відповіддю пролунало: «Мабуть, 
засмагав...» Був, правда, ще один візит до Тернополя слідчого прокуратури, 
який також не дав відповіді на запитання батьків – за яких обставин і чому заги-
нув їхній син? 

Отже, від того злощасного травневого дня минуло вже майже півроку. 
Тараса Холодинського поховано у Тернополі. І в родини солдата поки що зали-
шається лишень витяг із наказу командира в/ч А – 0666 підполковника І.П. Олі-
йника, де констатується, що смерть молодшого сержанта Холодинського Т.М. 
пов’язана з виконанням службових обов’язків (?), та що його «виключено із спи-
сків особового складу частини та всіх видів забезпечення». 

Щоправда, залишилося ще кільканадцять листів Тараса: з учбового центру 
«Десна» (Козелецький район Чернігівської області) та з Чорноморського. Саме з 
їхніх рядків, і з того, що між рядками, батьки намагаються тепер віднайти ниточ-
ку здогадки, чому ж пішов з життя їхній син: оптиміст, життєлюб, спортсмен? У 
одне батьки не вірять – у те, що Тарас міг вдатися до самогубства – не той він був 
хлопець, а до того ж, щиро вірив у Бога. 

Головне враження по прочитанні листів Тараса – ясна річ, «не все гаразд 
у тому королівстві». Тут і нестерпний моральний клімат: щоденні принижен-
ня, пряме знущання офіцерів та «дідів» над найслабшими, безглузда «мушт-
ра», настороженість – якщо не ворожість – по відношенню до україномовних 
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солдатів із Західної України. Тут і бруд, і напівголодне існування, і крадіжки ре-
чей, що стали повсякденною нормою, і до краю примітивна медична допомога. І 
все ж у тих листах декілька разів Тарас запевняє своїх рідних: «та нічого, маю 
витерпіти – куди мені дітись з цієї підводної лодки?». 

Убиті горем батьки тепер звертають увагу на нібито найнесуттєвіші дрі-
бниці: у одному з травневих листів Тарас пише, що у нього згоріла від пів-
денного сонця шкіра на обличчі – то ж для чого б йому ще засмагати на даху 
у день загибелі?! У останньому листі хлопчина благає терміново надіслати 
йому грошей, аби віддати «борг» прапорщику – за армійський одяг, виданий 
взамін вкраденого вночі – чи встиг він повернути оті злощасні сорок гри-
вень?... Немає відповіді. Батьки кілька місяців тому звернулися до Прокура-
тури з проханням активізувати розслідування і повідомити їм про його ви-
сновки – немає відповіді... 

Як бачимо, таємницю загибелі Тараса Холодинського в/ч «нуль-три шіс-
тки» ховають чи не надійніше від потонулого підводного човна. І все ж – що 
насправді сталося 21 травня пополудні за непроглядним казенним муром?... 
Чи відбулася чиясь жахлива розправа з солдатом, що спромігся на протест 
проти казармених «понятій»? Чи була це його відчайдушна спроба – за будь-
яку ціну утекти з «човна», де царює безпросвітний безлад та хамська зневага 
до елементарної людської гідності? 

«Тараса не повернеш», – говорить Ольга Михайлівна Холодинська, але 
ж у тій частині... та й у інших таких самих частинах – служать подібні до Та-
раса, не зламані духом хлопці – хтозна, чи не станеться завтра те ж саме – не-
поправне – з кимсь із них?!» 

Кілька рядків з листів Тараса Холодинського. 
З 169-го НЦ «Десна». 
12.11.2002. «Тут терпіти можна, але е одна проблема: все крадуть. Я дві-

чі купував мило і зубну пасту і обидва рази крали». 
25.01.2003. «Отримав, мамо, я твого листа, де ти пишеш, що висилала 

мені листа і клала туди дві гривні. Я його не отримав. Краще мені вже їх не 
висилай, і взагалі, гроші мені зараз не треба... Їсти тут дають чимраз гірше. 
Ще й води нема два тижні». 

31.01.2003. «Найгірше – це дістають їхні крики. Їм по 25 – 30 років, а 
вони вже такі нервові...» 

16.02.2003. «В мене тут вчора вийшов один прикол: на обіді, коли вже 
всі поїли, сказали: «Рота, встати!». А я ще сидів і їв. Один сержант з Волині 
побачив це і змусив мене з’їсти ще цілу каструлю каші. Я її з’їв – навіть не 
почув!» 

19.02.2003. «Ти, мамо, писала, що грошей у вас нема. Я розумію, ви пра-
вильно зробили, що не викидали гроші, щоб мене направили поближче... 

Є два офіцери...постійно знущаються з найслабших і ще з того сміються. 
А «діди» ще буває дістають – коли вже вийде наказ про їхню демобілізацію? 
Тепер треба купувати по сто грам шоколадних цукерків кожному, або для ку-
рців по сто сигарет... 

Чиряки повиганяли під коліном і на коліні, все спухло. Я ходив у санча-
стину, там мені одного видушили, але не кладуть через епідемію грипу». 

2.03.2003. «Вже майже тиждень, лежу у санчастині, від чиряків в мене 
залишилися великі дірки і ніяк не хочуть заживати». 

19.03.2003. «На стройовому огляді одному татарину з нашої роти коман-
дир полку дав зауваження. А опісля йому наказали одягнути протигаз, наси-
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пали в рюкзак піску і змусили так бігати навколо казарми. А потім ще два дні 
він сидів «на параші». 

30.03.2003. «В казармі починає все зникати: то шапка, то ремінь, то тап-
ки... На екзамені з фізкультури 100м пробіг на два бали, бо ноги підкошува-
лися. Якась така слабість, що страшно. Ледве 5 разів підтягнувся. Все, що я 
вдома займався спортом, пішло насмарку...» 

З в/ч А-0666. 
11.04. 2003. «Ще їздили в командіровку, ліс пиляти. Жили в якійсь хаті, 

всередині палили костер, в останні дні їли жарену цибулю... 
Тут більша розпущеність, офіцерів ніхто не боїться, від дисципліни мало 

що лишилося. Не люблять тут і людей з Заходу...Але їсти тут дають краще, 
ніж у Десні. І дуже мені сподобалось місто Одеса. Перший раз побачив море 
з вікна автобуса». 

26.04.2003. «Прийшов сюди, то за ніч вкрали штани, сорочку, черевики, 
поміняли футболку на стару, одне що залишилося, то кепка, куртка та ремінь. 
Прапор дав таке дрантя, що все треба було зашивати, а черевики такі що лед-
ве тримаються купи...І збив ще з мене гроші за це все....Мені треба віддати 40 
гривень до 10 травня, я знаю, що у вас там може немає, я не хотів писати, але 
змусили обставини... Тримайтесь, надіюсь, все буде добре... думаю витримаю». 

4.05.2003. «Тут постійна напряжонка, деколи думаєш, що здурієш. Най-
краще, що тут може бути – це поїхати на аміачний завод. Минулого разу ми 
розвантажили і завантажували селітру, загрузили вчотирьох чотири вагони, а 
у кожному по 1016 мішків. Тут вже ті, хто приїхали з «Десни», починають 
втікати, один цілий день був в бігах, тепер злапали, думають, де садити... 
Просто не витримують напряжонки... 

Ще й дали молодшого сержанта. Та вже жалію, що його получив, ще й 
два рази більше задовбують, чим простих солдатів... 

Чекаю твій перевод». 
16.05.2003. (Останній лист Тараса до бабусі) «Я вже трохи втягнувся, 

тільки хлопці тут якісь злі, нервові... і всі говорять по-російськи, а я все одно 
по-українськи, хоч і не раз вже за це получав...» 

(«Права людини», м. Харків, №28, 1-15 жовтня 2003 р.) 
Див. також – «Свобода», №51, 30 грудня 2003 р. 

Рівненська область 

Рядового Івана Назаревича призвали на військову службу 31 жовтня 
2001 року. Дубнівський райвійськкомат Рівненської області визнав його ціл-
ком здоровим. Сільський будівельник здобув у навчальному центрі у Мерефі 
на Харківщині ще й фах військового зв’язківця, і коли постало питання про 
направлення для постійного проходження служби, попросився на Рівненщи-
ну. Ользі Тимофіївні Назаревич, інваліду 2-ї групи і матері ще шістьох, крім 
Івана, дітей у Рівному не відмовили. Так і опинився Іван Назаревич 14 квітня 
2002 року недалеко від дому, в Городищі, в одній із частин, підпорядкованих 
Міністерству надзвичайних ситуацій. Склалося так, що вже на торішню Пас-
ку хлопець побував дома у відпустці. Повернувшись із відпустки, Іван до ве-
ресня пролежав у різних госпіталях, після чого його комісували. 

Ще в Мерефі І. Назаревич попав в госпіталь, а матір заспокоїли: нічого 
страшного не сталося, на заняттях із фізпідготовки син «потягнув» зв’язки на 
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нозі. Харківський госпіталь дав Івану на 2 місяці звільнення від фізичних на-
вантажень, яке солдат пред’явив на новому місці служби. 

«У Городище вибралась провідати сина іякраз на Паску, – розповідає 
Ольга Тимофіївна. – Син довго не з’являвся на КП, а коли прийшов, то дуже 
кашляв і кульгав. Спитала про кашель – каже, застудився. Довго мовчав, а по-
тім у кімнаті розплакався. Сказав, що довідку з госпіталю порадили викину-
ти. Мовляв, рано ще «качати права». Я не сама була, приїхала з меншим си-
ном, зятем і дочкою. Попросила сина зняти верхній одяг, а в нього груди і 
ребра не сині, а вже чорні. Пояснив, що троє солдат старшого призову поси-
лали в магазин по горілку і цигарки, а коли відмовився – побили й продов-
жують бити щодня. Пошкоджене коліно геть розпухло. У вихідні командира 
не було, то я приїхала знову одразу після свят». 

Мати зустрілася із «батьками-командирами». Ті просили не драматизу-
вати ситуацію, мимохідь нагадували, що синові ще рік тут служити. Проси-
лися у матері солдати та командири не псувати їм життя та кар’єру. Врешті, 
зійшлись на тому, що три солдати написали командиру пояснювальні, а Іван 
Назаревич відбув додому у відпустку. Ольга Тимофіївна тепер жалкує, що 
пішла на компроміс, бо за 10 днів відпустки синці посходили. В частині після 
відпустки зробили вигляд, що нічого не було, однак, змушені були терміново 
госпіталізувати хлопця до Рівненського військового госпіталю: з коліном, по 
якому били носаками «діди», почалася справжня біда. Там Назаревичу вида-
лили меніск. Хоч і був солдат на милицях, визнали його придатним для про-
довження служби. Після тривалої дискусії з цього приводу Івана таки відпра-
вили до Львівського центрального госпіталю. Там діагностували комбіновану 
травму коліна, зробили ще одну операцію. Однак документи з частини про 
обставини травмування десь забарилися, тому комісували Івана «по хворобі». 

«З частини його не відпускали ще місяць, – продовжує Ольга Тимофіїв-
на. – я тим часом звернулася із заявою до гарнізонної прокуратури. А сина 
відпустили чомусь лише тоді, як він написав заяву, що «до військової части-
ни не має претензій». 

Кримінальну справу за фактом позастатутних відносин стосовно Івана 
Назаревича порушили ще торік восени. На правових висновках мати солдата 
наполягала, маючи уявлення про подальшу синову долю. Лікарі попередили 
про неминучу інвалідність. А раз так, то або держава, або ті, кому в Городищі 
не вистачило горілки й цигарок, мають компенсувати завдану здоров’ю сол-
дата шкоду. 

«З осені я вже 7 разів була в Києві, – пояснює Ольга Назаревич. – Була 
на прийомі у військовій прокуратурі, МЧС. В рамках розслідування криміна-
льної справи викликали лише раз, а частину свідків, на яких я вказувала, не 
викликали зовсім. Тим не менше, мене повідомили, що кримінальна справа... 
«закрита за відсутністю подій злочину». 

Слідчий гарнізонної прокуратури вказує, що факт позастатутних відно-
син хоч і мав місце, але був малозначущим і не наніс потерпілому «істотної 
шкоди». 

(«Сільські вісті», №49, 25 квітня 2003 р.) 

Харківська область 

Дмитрия Шевчука из села Вертокиевка Житомирской области призвали 
в армию. Дима, закончивший музыкальную школу по классу фортепиано, 
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попал в военный оркестр Харьковского института танковых войск им. Вер-
ховной Рады Украины. 

Дмитрий Шевчук: 
«Служба шла хорошо, пока начальник оркестра, старший лейтенант Па-

вел Грабовский не завел в казарме огромного ротвейлера. Собаку почти ни-
когда не выводили на прогулку. Дирижер заставлял всех оркестрантов по 
очереди носить ротвейлеру еду из солдатской столовой. Если собака не же-
лала есть то, что приносили, начинались разборки. Когда наступила моя оче-
редь красть еду для пса, я отказался. Грабовский пришел нетрезвым, обру-
шился на меня с нецензурной бранью и избил. Вскоре после этого я на своей 
шкуре узнал, что такое «дедовщина». Как-то среди ночи меня разбудил один 
из оркестрантов, повел в умывальник и там принялся обливать холодной во-
дой. А потом стал бить меня в грудь. После этого я всю ночь не мог заснуть 
от боли. На следующий день он снова меня избил. Так и пошло. То и дело 
мой мучитель отводил меня в сторонку, бил кулаком в голову или плечо, 
иногда целился в печенку. Бывало, что он не разрешал мне идти на завтрак, 
забирал мои «солдатские» – 17 гривен. Если я не отдавал деньги по первому 
требованию, то он обещал, что ночью я спать не буду. Так что деньги в конце 
концов приходилось отдавать... 

Через четыре месяца после призыва, не выдержав побоев и унижений, я 
покинул часть. Поехал в Житомир к родителям, хотел посоветоваться с от-
цом и матерью, что же мне делать. Добирался автостопом, на попутках. Но 
доехать до места мне не удалось. К вечеру следующего дня, когда я был уже 
в Бердичеве, в 50-ти километрах от дома, работники ГАИ сняли меня с попу-
тки, доставили в Бердичевскую прокуратуру, там допросили и на двое суток 
посадили на гауптвахту. Затем из части за мной приехал майор Коваленко, 
который и отвез меня обратно в Харьков...» 

Владимир Шевчук, отец Дмитрия: 
«...Вместе с сыном и сопровождающим его майором мы поехали в часть. 

По дороге офицер подтвердил, что дирижер завел в казарме пса и что мора-
льная обстановка в оркестре нездоровая. Мы хотели побеседовать с команди-
ром и найти выход из ситуации. В начале нашего разговора начальник инсти-
тута генерал-майор Николай Качев высказался в том смысле, что вина Дмит-
рия очевидна: он самовольно оставил часть без уважительной причины. Поэто-
му его, мол, придется перевести в обычную роту – на перевоспитание. Но тут 
выяснилось, что незадолго до побега Дмитрия 20 музыкантов оркестра, среди 
которых был и наш сын, написали по поводу собаки рапорты на имя началь-
ника института, но их, оказывается, просто спрятали. Генерал был возмущен. 
Прощаясь, он заверил нас, что примет надлежащие меры по наведению по-
рядка в оркестре. Успокоенные, мы уехали домой. Но, как выяснилось позже, 
с увольнением дирижера в институте не очень-то спешили...» 

Дмитрий Шевчук: 
«...Моя дальнейшая жизнь превратилась в сплошные издевательства и 

избиения». 
Владимир Шевчук: 
«...Заместитель командира по воспитательной части полковник Алек-

сандр Дычко уверял нас по телефону, что руководитель оркестра старший 
лейтенант Грабовский уже уволен и проводит в части последние дни... Как 
вдруг в начале ноября, то есть через месяц после возвращения сына в Харь-
ков, к нам домой приехали военные: «Ваш сын опять самовольно оставил 
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часть». Оказалось, что несколько дней назад Дима в чем был – в камуфляж-
ной форме, без шинели – вышел после ужина в столовой и в казарму не вер-
нулся... Оказалось, что дирижер служит как ни в чем не бывало...» 

Галина Шевчук, мать Дмитрия: 
«Дима появился на пороге, когда мы почти потеряли надежду. Это про-

изошло на 25-й день после его ухода из части. Сын пришел днем – в рваных 
штанах, в чужой куртке – в том, что дали добрые люди. Оказалось, Дима шел 
пешком, ночевал в скирдах, поесть просил у людей. За две с половиной неде-
ли похудел на 10 килограммов...» 

Валентина Назарчук, председатель Житомирского областного коми-
тета солдатских матерей: 

«В Харьковской военной прокуратуре по факту ЧП открыли уголовное 
дело. И когда Шевчук нашелся, следователь занял жесткую позицию: приво-
зите его в Харьков, в Житомире никто с ним разбираться не будет. Уж как 
там, в части, хотели заполучить беглеца обратно. Оставшийся год Дмитрий 
дослуживал в 95-й аэромобильной бригаде, дислоцирующейся в Житомире, а 
документы его по-прежнему лежали в Харьковском институте. 

Несмотря на приказ командующего Сухопутных войск о переводе рядо-
вого в другую часть, из Харькова не прислали ни вещевого, ни денежного ат-
тестата. И лишь когда до увольнения Шевчука из армии оставались считан-
ные дни, документы все-таки вернули...» 

Два месяца прошло с тех пор, как Дмитрий Шевчук, уволившись из ар-
мии, зажил спокойной гражданской жизнью. Но после телевизионной пере-
дачи «Без Табу», где он рассказал о своих армейских злоключениях, эта история 
получила неожиданное продолжение. В Житомирский комитет солдатских 
матерей пришла молодая женщина, Наталья Коваленко, недавно оставшаяся 
вдовой. Вот что она сообщила: 

«Мой муж, майор Иван Коваленко, работал в отделе воспитательной ра-
боты Харьковского института танковых войск и занимался делом Дмитрия 
Шевчука. Когда Дима покинул часть второй раз – дело опять досталось му-
жу... Последний раз Иван мне сказал по телефону: «У меня большие неприя-
тности. Дело связано с пропавшим рядовым». Подробностей никаких он не 
сообщил, только добавил, что не знает, чем это все кончится...» 

Через несколько дней после этого разговора майор Коваленко... пропал. 
Ушел из дому на 20 минут, отнести какие-то служебные документы и не вер-
нулся. Лишь четыре месяца спустя в полузатопленном карьере нашли его те-
ло с признаками насильственной смерти. Связаны ли между собой эти две 
истории, предстоит узнать харьковским правоохранителям, которые пери-
одически то закрывают, то снова открывают уголовное дело по факту смерти 
майора Коваленко. 

(«Факты», №15, 25 січня 2003 р., 
«Слобідський край», м. Харків, №25, 8 лютого 2003 р.) 

* * * 
Майя Крюкова. М. Харків: 
3 червня 2003 року в одній з військових частин м. Харкова відбувся 

суд. Судили військовослужбовця Т., у якого вже кінчався термін проходження 
служби у Збройних Силах, за те, що він знущався і бив новобранця, якому пі-
сля цих побоїв вирізали селезінку. Рішенням суду Т. згідно ст. 406, ч.3 Криміна-
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льного кодексу України був визнаний винним з позбавленням волі на 2 роки 
з відбуванням терміну покарання в дісбаті. 

Ми з’ясували, що потерпілий був призваний 14 листопада 2002 р. Дар-
ницьким військкоматом м. Києва, а перед призовом, в червні 2002 р., він 
отримав травму голови з частковою втратою слуху, з гематомою в правій ча-
сті голови. Лікарі, під чиїм наглядом знаходився потерпілий Іван П., пропо-
нували йому не менш ніж півроку бути особливо обережним (за словами ма-
тері). Одразу постає питання, чому лікарі ОВК міста Києва проігнорували 
рекомендації лікарів і відправили юнака до лав Збройних Сил. Ми вже неод-
норазово мали підтвердження того, що хворі юнаки найчастіше чи стають 
жертвами нестатутних відносин, чи своїм станом здоров’я провокують їх. 

Матір в своєму листі вказує, що спочатку син ні на що не скаржився. 
«Как рассказывал мне сын уже после, сразу их не били, но всю грязную 

работу приходилось делать им четверым (молодым солдатам)». 
«После приказа о весенней демобилизации, «старики» начали, кроме 

моральных, применять и физические унижения. Когда я спросила сына, по-
чему они терпели, не жаловались офицерам, то он ответил, что боялись, что 
еще хуже будут обижать, а так они решили, что недолго осталось терпеть. За 
это терпение мой сын поплатился селезенкой». 

Мені дуже шкода командира цієї військової частини, підрозділи якої 
знаходяться по всій Україні і яка дійсно є зовсім не самою гіршою з тих, про 
які ми знаємо. Як пише сам командир частини в своєї відповіді на наш лист: 
«Це перший випадок з 1994 року, коли військовослужбовець нашої частини 
скоїв злочин за цією статтею КК України». 

«Крім того, хочу Вас проінформувати про деякі особливості цієї кримі-
нальної справи. В ході розгляду справи було встановлено, що 11.04.03р. по-
терпілий ряд. П.І.Р. був доставлений до військового шпиталю, де йому була 
проведена операція (віддалена селезінка). 14.04.03р. начальник Харківсь-
кого військового шпиталю повідомив мене, що можливою причиною відда-
лення селезінки є отримання травм рядовим П., і попередні пояснення, які 
дав військовослужбовець після операції слідчому військової прокуратури та 
своєї матері були такі, що причиною отримання ним травми стало падіння 
під час виконання господарчих робот. Вже 15.04.03 р. за цим фактом була 
порушена кримінальна справа. Але виникає питання: «Навіщо брехати слід-
чому військової прокуратури та своїй матері?» 

Тільки 18.04.03 р. в ході проведення службового розслідування ряд. П. 
змінив свої свідчення та пояснив, що можливою причиною отриманої травми 
стало нанесення йому 5.04.03р. двох ударів рядовим Т.С.П. В цей же день 
мною була порушена кримінальна справа по факту порушення ряд. Т. ста-
тутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за ознаками зло-
чину, зазначеного в ч.3 ст. 406 КК України. Таким чином, я вважав і вважаю, 
що це поодинокий випадок, якій не є характерним для частини та підрозділу. 
Разом з тим я не знімаю вини з посадових осіб частини та підрозділу. Моїм 
наказом від 18.04.03. року в дисциплінарному порядку покарані п’ять офіце-
рів, а на двох офіцерів цього підрозділу подані документи на звільнення 
з лав З.С. України, крім того призначений новий командир цього підрозділу. 
Як Ви бачите, міри, прийняті мною, суворі». 

Під час розмови з обвинуваченим Сергієм Т. я намагалась дізнатись, чо-
му скоїлось таке лихо, що саме його спонукало до таких дій. Тому що ті фак-
ти, що він наводив у суді (погане миття посуду, брудна підлога в казармі і та-
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ке інше) ніяк не можуть бути причиною побоїв, які Сергій наніс потерпілому. 
Але я не почула нічого розумного, що хоча б якоюсь мірою виправдовувало 
його дії. Він практично повторював висловлювання потерпілого, зміст якого 
зводиться до того, що в армії існують ситуації, коли людина сама себе не від-
чуває, що винна система, за якою існує армія. 

За роки своєї праці у Спілці солдатських матерів ми зіткались з дуже 
різними випадками, які траплялись з хлопцями під час проходження війсь-
кової служби: до нас звертались дезертири; хворі хлопці, яких потім було 
комісовано; хлопці, які хворими відслужили всі півтора роки; хлопці, які ве-
рнулись після служби інвалідами. І ми чітко прийшли до висновку: 

1. Хлопці, призвані до лав збройних сил хворими, не можуть бути пов-
ноцінними солдатами. Гірше того, вони провокують оточуючих до неста-
ндартних, нез’ясованих вчинків. 

2. У військових частинах, де військовослужбовці займаються безпосере-
дньо тією справою, заради якої вони були призвані (а не виконують обов’язки 
підсобних робітників – будівельників), не може бути нестатутних відносин. 

И командир військової частини, і засуджений, і постраждалий в да-
ному випадку, на мій погляд, є заручниками тієї ситуації, яка склалась у на-
шому суспільстві. Юнаки, які практично необізнані в своїх правах та 
обов’язках, не знайомі з положеннями Кримінального кодексу, я вже не кажу 
про звичайну грамотність, (бо читаючи їх листи, важко себе переконати, що 
ці листи писала людина з вищою або середньою освітою). 

Командир частини через відсутність коштів на проведення самого необ-
хідного ремонту, призначає на ці роботи військовослужбовців замість того, 
щоб навчати їх військовій професії. 

Ця історія має дуже показовий кінець: молодий юнак в свої 19 років 
практично став інвалідом, військовослужбовець, якій до призову в армію мав 
тільки гарні характеристики, спортсмен, що мріяв зв’язати своє подальше 
життя з армією, потрапив за грати; декілька офіцерів, які мають сім’ї, водно-
час опинилися серед безробітних. 

(«Права людини», м. Харків, №20, 16-31 липня 2003 р.) 

Хмельницька область 

* * * 
Михайло Жила. «Дідівщина» була, є, і буде? 
Ви гадаєте, ми подолали «дідівщину» в армії? Ні. Дідівщина була. Є. І, 

напевно, буде... 
Аби пролити світло на те, як за парканами військових частин живуть 

молоді люди, і, що ж воно таке нестатутні відносини, я звернувся за комента-
рем до старшого слідчого військової прокуратури Хмельницького гарнізону 
Ігоря Сандула. 

Наприкінці жовтня 2002 року до військового шпиталю потрапив війсь-
ковослужбовець строкової служби (подія відбувалася у Старокостянтинові). 
Доречно буде сказати, що він прослужив лише півроку, а лікувався він у па-
латі, в котрій лежав «дід», тобто той, хто відслужив майже півтора року. У 
шпиталі вільного часу більш ніж достатньо, а тому, аби чимось розважитися, 
той почав знущатися над «молодим». Ставив його у позу «крокодила» (впи-
раєшся руками та ногами у «бильця» ліжка і тримаєшся); в позу «павука» (паль-
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ці рук та ніг просуваєш у пружини верхнього ліжка, а за його відсутності під 
ліжком і також тримаєшся); в позу «борзого кота» (табуретка перевертається 
догори «дном», і руками та ногами стаєш на її ніжки), і таке інше. Щоб вико-
нати усі ці «вправи», потрібно мати хороші фізичні дані, але, в усякому разі, 
більше кількох хвилин не витримаєш. Кожного разу, коли хлопець відмовля-
вся виконувати ці розпорядження, «дід» лупцював його. Удари були спря-
мовані у голову. 

У таких знущаннях минув майже місяць. І за цей час ніхто з працівників 
шпиталю не зробив «старшому» солдатові жодного зауваження. Можливо, 
просто не бачили, а, скоріш за все, дивилися на це крізь пальці. Забили три-
вогу лише тоді, коли під впливом цих фізичних та психологічних знущань... 
хлопець втратив мову. Судово-медична експертиза встановила діагноз – істе-
ричний мутизм. Експерти також встановили, що це наслідки побоїв та знущань. 

З тих пір минуло три місяці, але й сьогодні хлопець не може говорити. 
Усі свідчення хлопець давав письмово. Нині юнака звільнено зі Збройних 
Сил, та не дивлячись на це, лікарі не можуть дати гарантії, що хлопець знову 
зможе сказати хоч слово. Що ж стосується «діда», то його засуджено до двох 
років. Свою подальшу службу він буде проходити у дисциплінарному бата-
льйоні. 

За словами Ігоря Сандула, викликає занепокоєння те, що останнім часом 
кількість нестатутних відносин різко зросла. Наприклад, останні п’ять років 
біля восьмидесяти відсотків кримінальних справ порушувалося щодо офіцер-
ського складу. Більшість з них – по крадіжкам, зловживанням службовим стано-
вищем. А ось 2002 та на початку 2003 року – велика (порівняно з минулими 
роками) кількість кримінальних справ порушується через нестатутні відно-
сини. Ось декілька з них. 

В одній з військових частин Хмельницького гарнізону старший за стро-
ком служби військовослужбовець почав віддавати накази іншому солдатові, 
хоча не був йому ні начальником, ні командиром. Останній не стерпів та 
обурився. Тоді «старший» військовослужбовець завів юнака в окрему кімна-
ту, де почав його лупцювати. Ударами була пошкоджена перетинка вуха. 

У тій же військовій частині інший солдат, аби його накази «краще дохо-
дили до молодих», лупцював їх ногами. Він настільки сильно побив одного з 
молодших, що пошкодив йому внутрішні органи. 

«Дідівщина» характерна не лише для військовослужбовців строкової слу-
жби. Лише з початку 2003 року військовим судом засуджено командира однієї 
з військових частин та старшого прапорщика. Ці особи знущалися з підлеглих. 

У всіх вищенаведених випадках були порушені кримінальні справи. Бі-
льшість винних вже покарана, але батькам від цього не велика втіха. І якими 
б не були показники, все одно більшість з них залишиться нерозкритими. У 
багатьох військових частинах командири приховують нестатутні відносини, 
переживаючи, в першу чергу, за свої посади. У більшості випадків і самі сол-
дати не бажають розповідати про те, що їх кривдять. Бояться, що буде ще гірше, 
або мають надію, що й на їхній вулиці буде свято. Та й взагалі, як відомо, 
«стукачів» ніде не люблять. А за таких обставин, «дідівщина» була, є і буде. 
Принаймні, найближчим часом. 

(«Є!», м. Хмельницький, 28 березня 2003 року) 
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* * * 
Михайло Жила. Солдат поранив товариша і застрілився сам. 
Ось уже майже два тижні містом ходять чутки про те, що в одній з Хме-

льницьких військових частин на посту сталася стрілянина. Люди починають 
вигадувати різні історії, і мені, зокрема, доводилося чути уже три з них. Звіс-
но, оповідати їх немає ніякого сенсу, але зауважу, що кожна з них неймовір-
ніша за попередню. Аби встановити істину ми звернулися до військового проку-
рора Хмельницького гарнізону Миколи Суховія. 

20 лютого біля восьмої ранку в одній з військових частин Хмельниць-
кого гарнізону на одному з постів почулися постріли. 

Далі ми розповімо лише про одну з версій слідства, опираючись на сві-
дчення очевидця. 

Відстань між двома постами була метрів 50. Ця дільниця розділена двома 
рядами колючого дроту, з фірточкою у кожній. Військовослужбовець на одному 
з постів безпричинно увігнав патрон до патронника та, піднявши автомат угору, 
відкрив вогонь. Коли інший постовий крикнув: «Що ти робиш!?»... вогонь був 
відкритий на поразку. З відстані п’ятдесят метрів куля ударила у бронежелет. 
Хлопця збило з ніг. Інша куля влучила у валянок і трохи ушкодила ногу та паль-
ці. Перебуваючи у шоковому стані, хлопець зірвав із себе бронежелет та зброю, 
і кинувся до бічної загорожі з колючого дроту. Увесь цей час по ньому стрі-
ляли. Третя куля наздогнала солдата, коли той перелазив через колючий дріт. 
На счастя, пробивши рукав бушлата та комуфляжу, вона залишила лише по-
дряпину. Подолавши перешкоду, хлопець попрямував на інший пост, котрий 
знаходився за будівлями, тобто вийшов із зони обстрілу. 

Прибігши на інший пост, хлопець крикнув військовослужбовцеві, аби 
виклив патруль. Однак той уже зробив це, тільки почувши постріли. 

Патруль прибув через кілька хвилин після початку стрілянини. На місці 
пригоди було знайдено метрвого солдата, котрий вистрілив собі у голову. 

Повторюю, це лише одна з версій слідства. Сліди на снігу та зірвані зам-
ки на фірточках вказують на те, що солдат, який розпочав стрілянину, пере-
йшов на інший пост. На несення патрульної служби видається два магазини 
патронів по 30 у кожному, з яких... 40 було розстріляно. Сорок перший – в себе. 

Наостанок можна лише додати, що військовослужбовець, котрий від-
крив вогонь, прослужив майже півтора року, а потерпілий – лише рік. Тому 
виникнення цього інциденту через неуставні взаємовідносини мало можли-
вий, хоча слідство працює і з цією версією. 

Нині поранений солдат знаходиться на лікуванні у військовому шпиталі. 
Його самопочуття можна охарактеризувати як добре, чого не скажеш про 
психічний стан хлопця. Однак є тенденція до покращення. 

Нині за цим фактом порушена кримінальна справа, яка розслідується 
військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону. 

(«Є, м. Хмельницький, 6 березня 2003 р.) 

Черкаська область 

12 февраля с 10 часов утра Генеральную прокуратуру Украины пикети-
ровали несколько женщин с плакатами в руках. Черкасчанка Тамара Наумен-
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ко приехала в Киев защитить своего 19-летнего сына, который, по ее словам, 
был искалечен в армии. Трагедия произошла в августе 2002 года. 

«В тот день Сережа уже сдал наряд, а «деды» потребовали, чтобы он 
принес им сигареты. Возле столовой его поджидали два парня. Жестоко из-
бив моего сына, они ушли. На следующее утро, 22 августа, Сережу, еле жи-
вого, заставили мыть умывальники, а один из тех парней, что избивали его 
вечером, зашел и еще раз ударил сына в грудь. Носом пошла кровь. Сереже 
стало совсем плохо. Он просился в санчасть, говорил, что больно дышать, но 
ротный пригрозил, мол, будешь жаловаться, мы тебя в психушку отправим. В 
течение недели Сережу никто не лечил, только сделали флюорографию, но ее 
результаты скрыли. Фельдшер попросил врача написать, что Сергей здоров. 
Когда я приехала и забирала сына, мы заехали в часть к командиру. Он сде-
лал вид, будто в первый раз слышит о произошедшем, кроме того, настаивал, 
чтобы я не афишировала эту историю». 

28 августа в Черкасской областной больнице С. Науменко поставили ди-
агноз «правосторонний посттравматический напряженный пневмоторакс». 
Через два дня рядового Науменко прооперировали. До 2 октября Сергея про-
должали лечить в Черниговском военном госпитале, где поставили иной диа-
гноз – «спонтанный пневмоторакс». 5 сентября 2002 года военный прокурор 
Черкасского гарнизона возбудил уголовное дело против рядовых И. и Б. по 
статье 406 ч.2 («нарушение уставных правил взаимоотношений между воен-
нослужащими при отсутствии отношений подчиненности»). Тамара Наумен-
ко написала в Генеральную прокуратуру жалобу о недоверии Военной про-
куратуре. Мать пострадавшего солдата добивается, чтобы дело взяла в свое 
производство Генеральная прокуратура. 

(«Сегодня», №34, 13 февраля 2003гр.) 

* * * 
В ноябре 2002 года военными было завершено расследование, подтвер-

дившее «факты морального и физического издевательства над рядовым Сер-
геем Науменко». Министр обороны Украины Владимир Шкидченко встрети-
лся с матерью и лично извинился перед ней. Сергею была выделена путевка в 
санаторий в Крыму. 

По словам Тамары Науменко, сын служил в воинской части недалеко от 
Черкасс. Командир части во время разговора с ней предложил дать согласие 
на то, чтобы полученные травмы оформили как бытовые. 

Поставив после избиения диагноз «здоров», Сергею подписали смертный 
приговор. В таком состоянии его продолжали гонять в наряды, отжиматься. 
«Даже во время операции мне не давали покоя. В больничном коридоре от 
меня не отставал майор, уговаривая, чтобы я все-таки согласилась оформить 
травму сына как бытовую. Затем Сергея положили в Киевский центральный 
военный госпиталь. После обследования его комиссовали без инвалидности. 
Сейчас сын находится дома, но ему необходимо делать еще одну операцию, 
потому что на легком образовалась большая гематома. Возможно, придется 
удалять часть легкого. Судебный процесс над солдатами, жестоко избивши-
ми моего сына, постоянно блокируется...». 

(«Факты», №29, 14 февраля 2002гр.) 
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Чернігівська область 

Із довідки-відповіді заступнику командувача військами Західного опера-
тивного командування з виховної роботи – начальнику управління виховної 
роботи, начальнику управління військами РХБ захисту Західного оператив-
ного командування про прибуття у військову частину військовослужбовців 
строкової служби – призовників осінь-2003 навчального Центру «Десна»: 

«Дійсним доповідаю, що 28 листопада 2003 року у військову частину 
прибули 9 військовослужбовців строкової служби – призовників осені-2003 з 
навчального Центру «Десна». З доповіді офіцера, який був відряджений для 
їх супроводження, стало зрозумілим, що дані військовослужбовці мають сут-
тєві відхилення у розвитку, їх нервово-психологічний стан вкрай збуджений, 
сімейні обставини в окремих загострені та інше...». 

Далі наведені результати індивідуальних співбесід, медичного обсте-
ження в медпункті частини, анкетування та тестування. 

Виявляється, що, наприклад, рядовий Ф. схильний до самогубства. Пла-
ксивий, висловлює скарги, що пережив образи та приниження в навчальному 
підрозділі, де сержанти позбавляли його, нарівні з іншими молодими воїна-
ми, нормального сну вночі, не дозволяли їсти в їдальні хліб та інше. Ствер-
джує, що зброї в руки не візьме. Разом з тим має намір розрахуватись за за-
вдані йому образи. Потребує постійного персонального контролю, і такий 
висновок по 5-ти строковиках. 

У решти хлопців виявлені: педагогічна занедбаність, часті головні болі 
через гайморит, плоскостопість ІІІ ступеню з явищами артриту, вкрай при-
гнічений морально-психологічний стан, психічна неврівноваженість, сколіоз 
тощо. 

Як висновок, у довідці-доповіді йдеться про наступне: 
«...Дана ситуація стала можливою внаслідок незадовільної роботи поса-

дових осіб військкоматів щодо вивчення та відбору призовників, наявності 
нездорової атмосфери в частинах навчального Центру «Десна», суттєвих упу-
щень у вихованні та навчанні допризовної молоді, а також проблем і негараз-
дів у їхніх сім’ях. У даний час концентрація в межах однієї частини такої кіль-
кості особового складу з явними відхиленнями від нормальної поведінки мо-
же спричинити небажані наслідки, негативно впливає на решту особового скла-
ду, відриває посадових осіб від планомірної повсякденної роботи та примушує 
максимально зосередитися на окремих індивідуумах, не сприяє здоровому 
функціонуванню військового колективу. 

На час підготовки цього матеріалу 5-х уже було направлено в іншу вій-
ськову частину, а інші перебували у госпіталі на лікуванні. 

(«Армія України», м. Львів, №149, 27 грудня 2003 р.) 

5.4. Самогубства в армії 

В апреле покончил с собой начальник бронетанковой службы Сухопут-
ных войск полковник Михаил Корсак. 

Повесился в служебном кабинете майор в/ч А-0292 Дмитрий Карягин. 
За 4 месяца текущего года во всех украинских воинских формированиях 

11 военнослужащих покончили жизнь самоубийством. 
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В прошлом году покончили жизнь самоубийством 5 офицеров, 9 пра-
порщиков, 2 солдата-контрактника и 13 солдат срочной службы. 

Александр Атаманюк, заместитель Генерального прокурора Украины: 
«За 4 месяца текущего года во всех воинских формированиях 11 военно-

служащих покончили жизнь самоубийством. Фактов доведения их до само-
убийства, которое было бы следствием жестокого обращения, шантажа, при-
нуждения к противоправным действиям или систематического унижения 
человеческого достоинства, не обнаружено. 

(«Факты», №93, 28 мая 2003 г.) 

Вінницька область 

Схожий випадок стався у колонії суворого режиму в селищі Стрижавці 
Вінницької обл. (тієї самої, звідки торік втекли шестеро ув’язнених). Хвилин 
через десять після заступання на пост застрелився сержант-контрактник від-
ділу охорони – 24-річний Віталій Н. Дві кулі з табельного автомата АК-74, 
які увійшли в рот, не залишили хлопцеві жодних шансів. Сталося це о пів на 
дванадцяту ранку на очах кількох засуджених: люди побачили, як після пост-
рілів з вишки зник вартовий. За даними керівництва колонії, Віталій прослу-
жив рік і два місяці, на службі характеризувався позитивно – не мав жодного 
стягнення, до того ж двічі його заохочували. Стосунки з колегами теж скла-
далися цілком нормально, ні з ким не конфліктував, на особисті проблеми не 
скаржився. Судово-медична експертиза алкоголю в крові хлопця не виявила. 
В бушлаті Віталія знайшли коротеньку записку: «По своїй волі. Записка в па-
спорті». Щоправда, і друга записка, яка лежала удома в документі, причини 
самогубства не прояснила. Він лише коротко побажав усім щастя і додав: 
«Вибачте. Все набридло. Пока». 

(«Україна молода», №71, 17 квітня 2003 р.) 

Донецька область 

У Горлівці, на Донеччині, в Калінінській виправній колонії суворого 
режиму №27, покінчив з життям охоронець. Молодий солдат-контрактник 
Максим Б. скоїв самогубство, використавши для цього зброю, просто на по-
сту. Незадовго до зміни караулу колеги помітили, що вартового чомусь нема 
на звичному місці – на вишці. Щоб потрапити на пост, співробітникам коло-
нії довелося виламувати двері, за якими й виявили мертвого охоронця. Само-
губець затиснув автомат ногами і вистрелив собі у праву скроню. Перед слід-
ством, яке веде з’ясування причин трагічного випадку, відтепер стоїть низка 
запитань, на які непросто відшукати відповіді. Покійний не залишив ніякої 
посмертної записки, і попередньо ніхто з колег по службі не помічав у його 
поведінці бодай натяків на депресію чи пригніченість, які іноді передують 
подібним вчинкам. Також навряд чи юнак потерпав від служби, на яку доб-
ровільно прийшов за контрактом трохи більше двох місяців тому і проявив 
себе тут з позитивного боку. Отже, що саме змусило молоду людину вкоро-
тити собі віку, поки залишається загадкою. 

(«Україна молода», №69, 15 квітня 2003 р.) 
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Київська область 

В ночь с 25 на 26 августа прошлого года в Киевском гарнизоне, в воен-
ной части ПВО А-1789 повесился молодой солдат Вишневский. Несмотря на 
то, что на его теле было обнаружено множество телесных повреждений, про-
куратура уголовного дела возбуждать не стала: мол, имел место банальный 
суицид. И лишь после того как сестра покойного собралась подавать иск к 
руководству части с требованием возмещения морального ущерба в связи с 
утратой брата, военные прокуроры вынуждены были начать расследование 
ЧП. Заместитель прокурора Северного региона Анатолий Маркевич расска-
зал корреспонденту «ВВ», что во всем виноват старший сержант Юрий Фе-
сюк, терроризировавший роту несколько месяцев кряду. Вот Вишневский, не 
выдержав издевательств, и наложил на себя руки. 

Впрочем, как рассказал корреспонденту «ВВ» известный киевский пра-
возащитник Владимир Лесик, все не так просто, и Фесюк к преступлению не 
имеет никакого отношения. В смерти солдата повинен совершенно другой 
человек – Арсен Бородин, который неоднократно в день зарплаты собирал 
дань с молодых воинов. О поборах кто-то «накапал» командиру роты, и тот 
приказал Бородину возвратить все изъятое да еще и наградил его пятью вне-
очередными нарядами. Отбыв повинность, обиженный «дед» устроил разбо-
рки в роте, выясняя, кто же его «заложил». Подозрение пало на Вишневского, 
и расплата не заставила себя ждать. Не выдержав издевательств, тот и свел 
счеты с жизнью. 

Как ни крути, а факт издевательств и доведения до самоубийства нали-
цо. Следовательно, должен быть и виновник преступления. Но коль основной 
фигурант уголовного дела дал, как утверждает Лесик, откупного «компетен-
тным лицам», нужно было найти, кого же привлечь к ответственности. Изу-
чив ситуацию в роте, следователь остановился на кандидатуре солдата сроч-
ной службы Юрия Фесюка... 

Разобраться, кто же на самом деле довел парня до петли, сегодня непро-
сто – и Фесюк, и Бородин отрицают свою вину. Однако поражает не столько 
их позиция, сколько отсутствие дисциплины в части, вопиющее отсутствие 
контроля за личным составом со стороны командиров и начальников. Ведь 
несколько месяцев кряду солдаты колотили друг друга, более сильные оби-
рали тех, кто послабее, но никакой управы на казарменных хулиганов не бы-
ло. Когда же бедолага Вишневский пожаловался командиру роты на этот бе-
спредел, тот посчитал лишним «реагировать на сигнал». Да и по факту смер-
ти парня никто из руководящего состава так и не понес наказания, отделавшись 
лишь легким испугом. 

Сейчас резонансное дело слушается в военном суде Киевского гарнизо-
на. Думается, служители Фемиды все же установят, кто на самом деле довел 
солдата до самоубийства. 

«Вечерние вести», №114, 1-7 августа 2003 г.) 

* * * 
«На душе становится так тяжко, что спасу нет», – писал домой солдат 

срочной службы Антон Гордиенко (фамилия изменена), избиваемый 19-летним 
замкомвзвода. 
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Теплой августовской ночью 20-летний солдат А. Гордиенко, дежурив-
ший в суточном наряде на КПП военной части, дислоцирующейся в Василь-
кове (Киевская обл.), неожиданно оставил пост и, захватив с собой табурет-
ку, направился в парк на территории части. Спустя час сослуживцы, обеспо-
коенные долгим отсутствием товарища, бросились на поиски – они нашли 
Антона повесившимся на собственном ремне на дереве неподалеку от КПП. 

Отсутствие предсмертной записки и замкнутый характер погибшего со-
лдата сильно усложнили расследование», рассказал начальник отдела воен-
ной прокуратуры Северного региона Украины Андрей Подосинов. При исс-
ледовании тела погибшего эксперты обнаружили многочисленные следы по-
боев, которые, согласно выводам специалистов, были нанесены ему тупым 
предметом за несколько часов до смерти. 

Призванный весной Антон успел прослужить в армии всего три месяца. 
Согласно выводам судебно-психологической экспертизы, проведенной после 
смерти солдата, он отличался замкнутостью и неразговорчивостью, предпо-
читал слушать и близко ни с кем из сослуживцев так и не сошелся. Его ин-
теллектуальные возможности ограничивались незаконченным средним обра-
зованием, физически он был здоров. 

Внимание психологов привлекли письма Антона к родным. В них он 
хоть и не жаловался на армейскую службу, однако отдельные фразы наводи-
ли на мысль о том, что причины его смерти необходимо все же искать в 
стенах военной части. Допросив сослуживцев Антона, следователи пришли 
к выводу, что к трагедии может быть причастен замкомвзвода Юрий Фесюк, 
с которым, кстати, погибший встречался накануне своей смерти, продолжил 
Андрей Александрович. 

Помогавший в расследовании прокурор-криминалист прокуратуры Се-
верного региона Олег Животов предложил Фесюку пройти тест на детекторе 
лжи, и из результатов тестирования стало ясно: этот военнослужащий неиск-
ренен в своих показаниях. И только узнав, что следствие взялось за замкомв-
звода всерьез, «молодые» солдаты» поведали обо всех его «подвигах». 

Методы, которыми Фесюк пользовался для «воспитания» молодого по-
коления, многие призывники испытали на себе с первых дней службы. Он 
начал с того, что установил ежемесячную таксу, которую «молодые» были 
обязаны ему платить. Ответственными за сбор податей он назначил двух со-
лдат. Причем даже начавшееся в связи с самоубийством Гордиенко следствие 
не помешало ему аккуратно взимать мзду по 10 гривен. Собственный доход 
Фесюк пополнял на 250-300 гривен в месяц. Чтобы разбудить уснувшего «без 
разрешения» солдата, замкомвзвода бил его тапкой по лицу. Красные следы 
на лбу у одного солдата служили уроком для остальных. На суде Фесюк час-
тично признался в подобном издевательстве над подчиненными, однако, по 
его словам, он заставлял просыпаться лишь тех солдат, которые храпели. 
Среди тех, кто решился положить конец систематическим поборам и издева-
тельствам Фесюка, оказался и рядовой Антон Гордиенко. Однажды он расс-
казал командиру роты о действиях старшего солдата. Деньги Фесюк вернул, 
однако издевательства над рядовыми стали более изощренными. Антон был 
не первым, от кого руководство части узнало о преступной деятельности Фе-
сюка. Однако козлом отпущения замкомвзвода выбрал именно Гордиенко. И, 
надо сказать, ему таки удалось сделать армейскую жизнь правдолюба невы-
носимой. 
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Для начала старший солдат в присутствии других сослуживцев назвал 
Антона «стукачом» и запретил молодым солдатам с ним общаться. По его 
приказу рядовые должны были полностью игнорировать Гордиенко. Никто 
не имел права делиться с Антоном сигаретами или даже стоять рядом. Но и 
этого наказания 19-летнему тирану показалось недостаточно, и тогда он за-
претил Антону сначала курить, а затем и смотреть телевизор. Во время утрен-
ней зарядки, при выполнении какого-либо задания и даже тогда, когда оста-
льные солдаты отдыхали, Фесюк заставлял Гордиенко делать различные фи-
зические упражнения, доводя его до полного изнеможения. Даже во время 
своих увольнительных Фесюк приходил в часть, чтобы проверить, как «мо-
лодые» выполняют его приказы. По словам А. Подосинова, дело о самоуп-
равстве военнослужащего в Василькове вызвало широкий резонанс среди 
общественных организаций. В прокуратуру стали поступать жалобы на то, 
что следователь якобы получил крупную взятку за то, чтобы направить след-
ствие по ложному следу и в итоге посадить в тюрьму невиновного. К своим 
акциям общественные организации пытались привлечь даже народных депу-
татов. Правоохранители, имеющие опыт с преступлениями на почве неустав-
ных отношений, отмечают, что деспотизм по отношению к новобранцам, как 
правило, проявляют лишь те, кто в свое время на себе испытал жестокие из-
девательства. 

(«Факты», №211, 14 ноября 2003 г.) 

Харківська область 

В воинской части, расположенной в г. Богодухов под Харьковом, погиб 
18-летний солдат срочной службы. По сведениям старшего помощника воен-
ного прокурора Харьковского гарнизона Григория Бражникова, это произош-
ло утром 8 июня. Около 8.20, когда взвод находился на завтраке, солдат зашел 
в казарму, якобы за конспектами. После этого дневальный услышал звук раз-
битого стекла на втором этаже казармы, а, подбежав к окну, увидел парня внизу 
на асфальте. Солдата срочно доставили в Богодуховскую больницу, где ему сде-
лали операцию, которая продолжалась полтора часа. После пяти часов пребы-
вания в реанимации военнослужащий умер. По факту гибели возбуждено уго-
ловное дело, ведется следствие. 

Сейчас отрабатывается несколько версий. Следователи не исключают 
самоубийство, а также неуставные отношения и применение насилия. Поги-
бший был призван на срочную службу из Крыма в апреле этого года. По сло-
вам Г. Бражникова, за последний год это уже второй случай гибели солдата 
срочной службы в Харьковской области. 

(«Сегодня», №128, 11 июня 2003 г.) 

* * * 
Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины, в этот 

день рядовой Алиев исполнял обязанности дневального по медпункту воинс-
кой части. Во время несения дежурства он отпросился у дежурного фельдше-
ра, чтобы сходить в расположение своего подразделения и взять там тетрадь 
для личных записей. Он поднялся в казарму и через пару минут выпал из ок-
на второго этажа. С тяжелыми повреждениями солдат был доставлен в Бого-
духовскую районную больницу, где скончался от полученных травм. По ин-
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формации агентства «Обозреватель», рядовой Алиев на глазах своих сослу-
живцев стал напротив окна, разбежался и, высадив оконный проем, упал вниз 
на канализационный люк. В состоянии травматического шока солдат смог 
подняться, но потом снова упал. 

(«Факты», №104, 12 июня 2003 г.) 
Див. також – «Народна справедливість», №23, червень 2003 р., 

«Україна молода», №104, 11 червня 2003 р. 

Хмельницька область 

На днях российское информационное агентство «Прима» со ссылкой на 
анонимный источник в Генеральной прокуратуре Украины сообщило, что 
старослужащие довели до самоубийства рядового Ивана Березовецкого из в/ч 
А-0610, расположенной вблизи Хмельницкого. 

В ходе дознания по уголовному делу по факту смерти рядового в/ч А-0610 
Березовецкого случаев применения к нему неуставных мер воздействия или 
насилия не выявлено». 

(«Факты», №93, 28 мая 2003 г.) 

* * * 
1 лютого 2003 року в одній з військових частин Хмельницького гарнізо-

ну сталася прикра подія. Молода людина, котрій виповнилося лише вісімна-
дцять років (юнака призвали у Збройні Сили кілька місяців тому), залишила 
місце служби. Через деякий час хлопця було знайдено. Він повісився, зроби-
вши петлю з ременя. 

(«Є!», м. Хмельницький, 28 березня 2003 року) 

Чернігівська область 

16 жовтня 2000 року хлопця в армію проводжали, а рівно через рік – у 
труну клали. Невеличке село Буяни Луцького району налічує трохи більше 
300 дворів. За останні роки у цинкових трунах туди привезли трьох солдатиків... 

Сашку Явтушенку принесли повістку в армію восени 2000 року. «Я спо-
дівалася, що сина в армію не візьмуть, бо мав туберкульоз, – розповідає мама 
Любов Павлівна. – Але 16 жовтня, коли Сашка призвали, виявилося, що зроб-
лений у лікарні знімок зник. А ще ж мав кісту на печінці... Дитину визнали при-
датною до служби і забрали». 

А рівно через рік, 16 жовтня 2001 року, Олександра Явтушенка батьки 
ховали на сільському кладовищі. 

Сашко служив у знаменитій «учебці» «Десна» (Чернігівська обл.) – у 
танкових військах. Спочатку йому присвоїли звання молодшого сержанта, 
призначили командиром танка, заступником командира взводу, а з часом і 
командиром взводу. 13 жовтня матері повідомили, що мають приїхати з час-
тини від Саші, бо щось сталося. Мати пригадала лист, що недавно отримала: 
«Мамо, якщо скоро не відпустять у відпустку, я звідси – просто в Ліпіни. Тут 
дурдом самий справжній. Сьогодні вночі наш сержант на полігоні ледь не 
згорів у наметі. Вчасно вискочив». Сашко просив, щоб мама взяла в лікарні 
довідку, що хтось з рідних дуже хворий – тоді його відпустять майже на мі-
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сяць. Люди у військовій формі, що чекали на подвір’ї, сказали, що 12 жовтня 
Сашко покінчив життя самогубством. Тіло привезли майже через чотири до-
би – 16 жовтня 2001 року. 

«З «Десни» приїхало 6 начальників і 6 солдатів, що служили разом з 
Сашею. Тільки один солдат відійде – начальник за ним. Не дали навіть пого-
ворити», – каже мати. Батько допитувався, чому син міг покласти на себе ру-
ки. Їм пояснили, що Сашко віддавав чи продавав камуфляжі, до яких мав до-
ступ, «дембелям», його зловили, і, злякавшись, видно, покарання, він таке 
зробив. «Але я зрозумів, що його прибили і підвісили, – каже батько, – хоч 
експертиза і показала, що це – самогубство». 

Справу закрили, не повідомивши батьків. Через деякий час приїхав з 
«Десни» молодий майор, привіз папку з фотографіями. Сашко роздягнений, 
тіло побите, все в синцях. Була мова, що у тій частині була розтрата. А про-
тягом року загинуло 8 хлопців. 

(«Вісник» & K°«, м. Луцьк, №37, 11 вересня 2003 р.) 

5.5. Покарання військовослужбовців 

Александр Атаманюк, заместитель Генерального прокурора Украины: 
«За 4 месяца текущего года привлечены к уголовной ответственности за 

превышение власти с применением насилия к подчиненным 38 человек, из 
них 10 – офицеры, 6 – прапорщики, 22 – военнослужащие командного соста-
ва срочной службы...» 

(«Факты», №93, 28 мая 2003 г.) 

Дніпропетровська область 

Сержант приговорен к 4-м годам лишения свободы. Такой приговор вы-
нес военный суд в отношении сержанта одной из воинских частей в Западном 
Донбассе – Дмитрия Тренина. В конце октября прошлого года он, неосторожно 
обращаясь с оружием, убил своего сослуживца. Как сообщает «Укринформ» со 
ссылкой на военного прокурора Днепропетровского гарнизона Алексея Зелинс-
кого, ЧП произошло ночью на площадке Павлоградского механического за-
вода, который охраняют солдаты срочной службы одной из воинских частей. 
Пуля угодила в голову сержанта Игоря Пивторака, который скончался на ме-
сте. Погибший по призыву был на полгода старше стрелявшего, оба сержанта 
дружили. Мать погибшего обратилась к суду с просьбой максимально смя-
гчить приговор Дмитрию Тренину. Женщина считает, что произошла тра-
гическая случайность. Суд вынес и частное определение: за год службы сол-
датам части только три раза удалось участвовать в учебных стрельбах. 

(«Сегодня», №30, 8 февраля 2003г.) 

* * * 
В течение прошлого года в Днепропетровском военном гарнизоне было 

возбуждено 25 уголовных дел против военнослужащих. Большая часть уго-
ловных дел касается нарушения уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, иначе – «дедовщина». 
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По словам Алексея Зелинского, военного прокурора Днепропетровской 
области, подобные преступления раскрываются на 100%. 

(«Популярные ведомости», г. Павлоград, №7, 13февраля 2003гр.) 

* * * 
Володимир Слонецький, заступник військового прокурора Дніпропет-

ровського гарнізону: 
«...Упродовж жовтня 2002 року-січня 2003 року у військових частинах 

Дніпропетровського гарнізону виявлено 8 злочинів, пов’язаних із застосу-
ванням насильства, як серед військовослужбовців один до одного, так і з бо-
ку командирів до своїх підлеглих. І це викликає стурбованість... Тенденція до 
укриття молодшими командирами фактів нестатутних стосунків від коман-
дирів частин, що є суб’єктами дізнання, сприяє злочинним проявам та зава-
жає їх викоріненню...» 

(«Сільські новини», м. Дніпропетровськ, №8, 20 лютого 2003 р.) 

* * * 
Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона возбудила уголов-

ное дело против старшего прапорщика в/ч А-1126, дислоцированной в посел-
ке Гвардейском Новомосковского района. 22-летний прапорщик обвиняется 
по статье 424 ч.2 УК Украины (применение неуставных мер влияния к по-
дчиненному). В ходе расследования установлено, что парень, возмущенный 
курением 19-летнего рядового срочной службы в помещении, где хранились 
горюче-смазочные материалы, ударил его ногой и затушил отобранную сига-
рету на шее солдата. 

(«Сегодня», №264, 20 ноября 2003 г.) 

Київ 

Перекреслив свою кар’єру в Збройних Силах заступник міністра оборо-
ни України Олександр Данильчук. Він під впливом спиртного опівночі прор-
вався до відділення столичного військового шпиталю, де нібито лікувався 
його родич. Пан Данильчук ударив підполковника – чергового по шпиталю – 
та його помічника у плече, потім кілька разів із розмаху заїхав кулаком в об-
личчя. Останній був сином Олександра Кузьмука, донедавна міністра оборо-
ни. Напевне саме тому справу не спустили на гальмах. Олександра Даниль-
чука до з’ясування причин конфлікту міністр оборони Євген Марчук відсто-
ронив від справ. Триває слідство. 

Але ж страшні по своїй суті випадки свавілля хамовитих начальників 
набули розголосу завдяки його величності випадку. Не витримали нерви у 
офіцерів, на очах яких сп’янілий генерал знущався над їхнім товаришем. 

(«Без цензури», №33, 24-30 жовтня 2003 р.) 

* * * 
На початку жовтня «УМ» повідомляла про інцидент, який стався на те-

риторії Центрального військового клінічного госпіталю за участю заступника 
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міністра оборони Олександра Данильчука. Чиновник, котрий не встиг попра-
цювати в МО й двох тижнів, нагадаємо, приїхав опівночі відвідати когось зі 
своїх родичів. За твердженнями чергових шпиталю, пан Данильчук перебу-
вав у нетверезому стані. Не дивно, що пояснення охорони про певну несвоє-
часність візиту розлютили «зама» Євгена Марчука. За інформацією УНІАН, 
Данильчук почав ображати працівників шпиталю, вживав нецензурщину і на-
віть вдався до рукоприкладства. Особливої пікантності й без того скандальній 
пригоді додало те, що серед постраждалих виявився ординатор ЛОР-відділення 
госпіталю, капітан медслужби Іван Кузьмук – син колишнього міністра обо-
рони, а нині народного депутата Олександра Кузьмука. В підсумку, Даниль-
чука було відсторонено від виконання службових обов’язків до завершення 
службового розслідування, а син екс-міністра звернувся до військової проку-
ратури з проханням порушити проти запального заммінiстра кримінальну 
справу. 

Днями Генпрокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи проти 
Данильчука. Зрештою, цього й можна було очікувати, зважаючи на «автори-
тет» чиновника й екс-нардепа. 

Однак Кузьмук зі своєю честю й гідністю офіцера не збирається так просто 
складати зброю. За повідомленням інформагенції УНІАН, колишній міністр 
має намір звернутися до Генпрокуратури з депутатським запитом і з’ясувати, 
на яких підставах Різницька відмовила в порушенні кримінальної справи проти 
Данильчука. 

Кузьмуку також не відомо, чи приступив Данильчук до виконання своїх 
обов’язків після відмови ГП порушити проти нього карну справу. Аби прояс-
нити ситуацію, «УМ» сконтактувалася з прес-службою Міноборони. «Він (Олек-
сандр Данильчук. – Авт.) був відсторонений від службових обов’язків на час 
проведення службового розслідування. Наскільки мені відомо, поки що не було 
результатів цього розслідування», – зазначив керівник прес-служби Костян-
тин Хівренко. 

(«Україна молода», №230, 10 грудня 2003 р.) 

Київська область 

2 года тюрьмы, лишение офицерского звания «старший лейтенант» и 3 
тысячи гривен в пользу пострадавшего – такое наказание определил военный 
суд бывшему «старлею» одной из воинских частей Белоцерковского гарни-
зона за применение насилия в отношении подчиненного, сообщает пресс-
служба ГПУ со ссылкой на старшего помощника военного прокурора Север-
ного региона полковника юстиции Владимира Бевза. Досудебное расследо-
вание установило, что офицер беспричинно придирался к рядовому Роману 
С. и нанес ему побои, используя саперную лопатку. В результате насилия, 
кроме прочего, у солдата оказались поврежденными зубы верхней и нижней 
челюстей. Работники военной прокуратуры скрупулезно проверили все об-
стоятельства преступления, поскольку сослуживцы спеца по саперным лопа-
ткам оказывали сопротивление следствию, чтобы защитить честь мундира. В 
суде выступали 30 свидетелей, и под давлением неопровержимых доказа-
тельств подсудимый полностью признал свою вину. 
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Еще один насильник – старший солдат одной из воинских частей, кото-
рый проходил службу в должности замкомвзвода, осужден на 5 лет лишения 
свободы за нарушение Устава и применение насилия к подчиненным. Потер-
певшими по делу признаны 37 военнослужащих, которых осужденный по-
стоянно избивал, унижал и ежемесячно присваивал часть их денежного дово-
льствия. Все это закончилось трагедией: не выдержав постоянных издеватель-
ств, один солдат покончил жизнь самоубийством. 

Решение суда по этому делу является исключительным: возможно, впе-
рвые в судебной практике доведение до самоубийства во время прохождения 
воинской службы подтверждено судом. 

Проблема борьбы с насилием среди военнослужащих остается актуаль-
ной, утверждает помощник прокурора. Треть воинских преступлений, имев-
ших место в войсках на территории Северного региона Украины, является 
нарушениями уставных взаимоотношений и применением насилия. 

(«Сегодня», №256, 11 ноября 2003 г.) 
Див. також – «Факты», №209, 12 ноября 2003 г.; «Вечерние вести», 

№172, 13 ноября 2003 г., «Вечірній Київ», №168, 12 листопада 2003 р.)) 

Львівська область 

Богдан Палій, голова Військового апеляційного суду Західного регіону 
України: 

«За 10 місмяців 2003 року військовими судами Західного регіону Украї-
ни 41-го військовослужбовця засуджено за ухилення від військової служби, 
40 – за нестатутні відносини між військовослужбовцями». 

(«Армія України», м. Львів, №145, 13 грудня 2003 р.) 

Харківська область 

Военная прокуратура Харьковского гарнизона возбудила уголовное дело 
в отношении прапорщика военной части, расположенной в Октябрьском ра-
йоне Харькова. Военнослужащий обвиняется в превышении служебных по-
лномочий и применении насилия к подчиненному, сообщает информацион-
ное агентство «SQ» со ссылкой на следователя военной прокуратуры Дмит-
рия Светличного. 

Обвинительное заключение гласит: имея намерение поглумиться над 
своим подчиненным, предъявляя необоснованные претензии по поводу нена-
длежащего исполнения обязанностей в наряде, прапорщик оскорбил его не-
цензурной бранью и нанес три удара ладонью правой руки по лицу, причи-
нив тем самым физическую боль. 

(«Комсомольская правда в Украине», №165, 9 сентября 2003 г.) 

За кордоном України 

Дідівщину в армії ніхто не відміняв. Більше того, якщо раніше це ганеб-
не явище було поширене здебільшого в солдатському середовищі, то зараз 
уже б’ють і офіцери. 
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Нещодавно відзначився начальник штабу тилу – перший заступник на-
чальника управління Південного оперативного командування генерал-майор 
Олексій Завірюха. Під час ротації 4-го окремого ремонтно-відновлювального 
батальйону у Сьера-Леоне генерал, розжарений на сонці та добряче підігрі-
тий оковитою, за допомогою мату і кулака почав наводити порядок у підроз-
ділі. Він кілька разів ударив у груди та по голові капітана Кравченка. Такого 
приниження людської гідності офіцери не витримали – написали листа мініс-
тру оборони. Нині матеріали службового розслідування передано до військо-
вої прокуратури. Що буде далі – час покаже. Принаймні генерал-майорові 
Завірюсі місця у Збройних Силах не буде. 

(«Без цензури», №33, 24-30 жовтня 2003 р.) 
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6. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КАТУВАННЯ ТА ЖОРСТОКЕ 
ПОВОДЖЕННЯ В ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ 

Дніпропетровська область 

Не «Беркута» справа банківських працівників бити. 
23 липня о 10-й годині ранку в будівлю, де знаходиться відділ Приват-

Банку, який займається реєстраційною діяльністю, увірвалися озброєні авто-
матами люди, вдягнуті в маски і камуфляжні костюми. Вони роззброїли офісну 
охорону, вилучили засоби зв’язку, а також побили і наділи наручники началь-
нику офісної охорони. 

Після цього невідомі увірвалися і забарикадувалися в приміщенні відді-
лу банку. Лише 30 хвилин потому працівникам банку вдалося з’ясувати, що 
на банк напали спецпідрозділ «Беркут» і співробітники прокуратури Києва. 

Слідчі прокуратури у буквальному сенсі захопили в заручники всіх спів-
робітників відділу, відмовившись при цьому вести переговори з представ-
никами правління. Дії представників прокуратури, а також тиск, який вони 
чинили, призвели до госпіталізації однієї працівниці. Тільки в середині дня спів-
робітники «Беркута» і прокуратури залишили офіс. 

Причиною подібних дій працівників правоохоронних органів, за словами 
очевидців, є реєстр ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», 
реєстратором якого є ПриватБанк... 

Така-от жахлива розповідь, пікантності якій надає цікавий момент: озбро-
єне вторгнення в банк відбулося в той момент, коли його голова Олександр 
Дубілет їхав до Києва, де на прес-конференції збирався поділитися з журна-
лістами думками про неприпустимість втягування силових структур у рішен-
ня міжкорпоративних конфліктів. Не знати про це силовики не могли, тому 
що напередодні про прес-конференцію, час її проведення і тему повідомили 
всі засоби масової інформації. І якщо вірогідно, що рядовий «опер» міг і про-
пустити подібне повідомлення, то керівники силових відомств, у структурі 
яких є прес-служби, звичайно ж, були проінформовані про зустріч голови 
правління ПриватБанку з журналістами. Чи не тому так поспішали? 

Коментуючи ситуацію з безпардонним втручанням представників влади 
в діяльність банку, експерти вважають, що прокуратура і міліція стали заруч-
никами у війні за межу ринку, яку затіяли фірмачі. Війні на мільйони. 

(До речі, подібна участь силовиків у приватизаційних розборках має 
цілком визначену тарифікацію. Пишу про це, добре знаючи невисоку зар-
плату наших клерків. Щоб тоді, коли їх підбиватимуть на подібні дії, хоча б 
приблизно уявляли, який гонорар повинні були отримати, якби їхні вищі по-
кровителі ділили кеш «по понятіям»). 
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Про «Беркути» (з наголосом на останньому складі) пишу з особливим 
болем. Тому що сам, будучи журналістом, не раз брав участь у їх чергуван-
нях, рейдах, виїздах за терміновими викликами. Ці мужні й сильні хлопці за-
пам’яталися готовністю прикрити собою товариша або постраждалого, тим, 
що не ганяли п’яних чоловіків, не знущалися над затриманими. Недарма їх 
тепло називають «беркутята». І ось тепер ці хлопці виявилися заплямованими 
абсолютно негідною їх розбіркою. Але у «беркутят» немає вибору, коли тре-
ба виконувати наказ. Тим більше – якщо пролунав він з вищих адміністрати-
вних кабінетів. А у тому, що у захваті банківських приміщень використано 
«телефонне право», сумніваються хіба що непоінформовані чи наївні. 

Слава Богу, в охоронців банку вистачило витримки і вони не пустили в 
хід спецзасоби, наприклад, шумові чи газові пістолети. Адже на вторгнення 
людей у масках і з автоматами вони цілком могли відповісти адекватно. А ті – 
теж адекватно. Повним боєкомплектом! Потім, коли порохова завіса розсіялася 
б, а скривавлені клієнти і співробітники банку валялися б по коридорах, – 
доведи, хто перевищив межу необхідної оборони. 

Дозволю собі висловити припущення у випадку з озброєним вторгнен-
ням у службові приміщення комерційного банку – в наявності уже набридла 
нам ситуація з «дахуванням» з боку силових структур. Навіть якщо і важко 
буде довести, що адмінресурс виступив на боці однієї з конфліктуючих біз-
нес-структур, задіявши для цього прокуратуру і озброєний підрозділ Мініс-
терства внутрішніх справ, спеціально вивчений для проведення бойових опе-
рацій («телефонне право» рідко залишає сліди в документах), подібна безпар-
донна поведінка наділених державною владою людей не може не обурювати. 

Моє запитання до платників податків: чи для того ви відриваєте гроші 
від своїх зарплат, щоб хтось з автоматом вдирався у ваш дім, офіс, ставив вас, 
вибачте, раком і рився у ваших документах? 

Скажете, цей приклад єдиний? Зовсім ні. 15.09 2-3 сайти, помічені в особ-
ливій лояльності до «донецьких», повідомили, що пан Чечетов нічтоже сум-
няшеся звернувся по допомогу до правоохоронних органів, щоб ті дістали на 
Дніпропетровському металургійному заводі імені Петровського якусь докумен-
тацію – на додаток, треба думати, до тієї, яку заводчани вже передали пред-
ставникам «ІСД». Очевидно, не треба навіть запитувати, на підставі чого право-
охоронні органи (знову вкотре!) використовують не для розслідування дій, які 
мають корупційні ознаки – у тій же, наприклад, Великій приватизації, – а для 
видавлювання комерційних таємниць і створення чорного PR невгодним під-
приємствам. Мимоволі згадується класичне: «Не питай, по кому дзвонить 
дзвін». 

Україна молода», №180, 1 жовтня 2003 р.) 

Житомирська область 

Не так давно групу працівників Житомирської обласної податкової ін-
спекції затримали за хабарництво, підробку документів і за те, що займалися 
вони справжнім рекетом на дорогах, безпричинно затримували людей і мо-
рдували їх в службових кабінетах. Та от диво: встановивши ці факти, суд-
дя Богунського районного суду м. Житомира С. Башинський... гречно вкло-
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нився затриманим і вибачився перед ними. Ось і вийшло: Житомирське об-
ласне управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією фа-
ктично схопило за руки нечесних податківців у міліцейських погонах, а суд 
відпустив їм гріхи. 

Вища рада юстиції на роботу в судові органи останнім часом направляє 
здебільшого міліціонерів та прокурорів, які дискредитували себе у право-
охоронних органах, тож не дивно, що такі люди, одягнувши суддівські ман-
тії, чинять кривосуддя. 

(«Сільські вісті», №45, 17 квітня 2003 р.) 

* * * 
Алевтина Белая для «Сегодня». Родня покойника просила, чтобы чинов-

ника «не сажали». Начальник отдела юстиции получил условный приговор. 
Весьма мягкий приговор вынес Житомирский районный суд бывшему 

начальнику отдела юстиции Владимиру К., которого обвиняли в нанесении 
тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. О том, что спро-
воцировало солидного чиновника, подполковника милиции в отставке, на столь 
неадекватные действия и почему Фемида оказалась к нему снисходительной, 
«Сегодня» рассказали в прокуратуре Житомира. 

Все началось с того, что 13 сентября 2002 года 48-летний начальник отдела 
юстиции приехал на свой дачный участок на окраине Житомира и обнаружил, 
что со стройки – а он как раз возводил добротный домик – пропали девять 
новеньких дверей. Написав, как положено в таких случаях, заявление о краже 
в райотдел, отставной милиционер решил брать инициативу в свои руки и ор-
ганизовал выезд на место происшествия кинолога с собакой. Пес довел людей 
до одной из улиц и дал понять, что здесь след злоумышленников обрывается. 
Кинолог уехал, а К. остался в раздумьях... 

Прошло воскресенье. В понедельник чиновник зашел в милицию узнать 
о состоянии его дела и немало огорчился, поняв, что в выходные искать воров 
было недосуг. Разозлившись на «волокитчиков», пострадавший решает про-
вести собственное расследование. Имея на то опыт, К. начинает с опроса ме-
стных жителей, пытаясь выяснить, кто в округе теоретически склонен к во-
ровству. Местные жители советуют взять на заметку три кандидатуры. (По-
сле, выступая свидетелями в суде, эти люди показали, что принимали К. за 
действующего милиционера). Первые два мужика, на которых указали «доб-
рожелатели», оказались мертвецки пьяными. Третий – Петр Фещенко (фами-
лия и имя из этических соображений изменены) – якобы находился в доступ-
ном для беседы состоянии. Дело было 16 сентября. Начальник отдела юсти-
ции подъехал к дому Петра на собственном «жигуленке» и позвал хозяина 
дома в свою машину. Из показаний домочадцев Фещенко следует, что все они, 
включая главу семейства, тоже принимали гостя за милиционера. Этим, оче-
видно, и объясняется покорность, с которой Павел уселся в автомобиль. 

Спустя некоторое время Павла обнаружил под своим забором сосед. Да-
вая первичные показания, он заявлял, будто Фещенко сказал: «Меня избил 
подполковник». На всех последующих допросах свидетель высказывал сом-
нения в звании, говорил, что точно не помнит, назвал Фещенко «военного» 
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или «мента», вел себя неуверенно. Однако факт, что этот человек был после-
дним, кто говорил с Павлом. Для бедолаги, едва подававшего признаки жиз-
ни, вызвали «скорую», но по дороге в больницу он скончался. Согласно за-
ключению экспертов, смерть наступила от травматического шока. У Павла 
были переломы восьми ребер, повреждение плевры, внутреннее кровоизлия-
ние, множество гематом. Даже пятки, и те якобы были в синяках. 

Как следует из материалов уголовного дела, с которыми корреспондент 
имела возможность ознакомиться, К., опрошенный в качестве свидетеля 17 
сентября (на следующий день после драмы), заявил, что «хотел поговорить с 
Фещенко по-мужски», так как считал, что он мог украсть двери. И рассказал 
приблизительно следующее: «Я пригласил его в машину, не представляясь 
милиционером. Об этом не говорил и потом. Когда подъехали к лесополосе 
(дело происходило в районе дачного массива «Солнечный». – Авт.), Фещен-
ко выскочил из машины и начал убегать. Я схватил черенок лопаты, который 
лежал у меня в машине и бросил вслед убегающему. Попал ему в ноги, он 
упал, начал кататься и биться об землю. Я подошел, он встал и хотел меня 
ударить, но промахнулся, попал кулаком в дерево. За это я ударил его черен-
ком по ягодицам. Фещенко упал, схватил черенок и начал наносить удары 
сам себе. За все время я только дважды ударил его по ягодицам. Он бил себя 
сам, бился головой об пенек, об землю...» После сеанса мазохизма, как следу-
ет из показаний, К. посадил Павла в машину и отвез домой. 

На следующем допросе – 18 сентября – К. выступал уже в качестве по-
дозреваемого. 22-го числа в роли обвиняемого он сообщает, что «Фещенко 
своим поведением спровоцировал его, в результате чего у него ухудшилось 
физическое и психическое состояние». В дальнейшем К. якобы не мог отда-
вать отчет своим действиям и не помнит, как избивал. Этой версии он будет 
придерживаться до конца. 

Следователь прокуратуры просил суд о содержании К. под стражей, но в 
санкции на арест отказали. Начальника отдела отпустили на свободу под по-
ручительство трех человек, да и мотивов держать столь уважаемого человека 
за решеткой не было – социально не опасен. Прокуратура предприняла вто-
рую попытку настоять на своем, но снова безуспешно. Объективному прове-
дению следствия К. не мешал. Напротив, проявил благородство – в первый 
же день после того, как истек срок задержания, частично возместил моральный 
ущерб семье Фещенко в размере 300 гривен. Позже дочка покойного, высту-
пая на суде в роли пострадавшей, заявит, что претензий к К. не имеет и по-
просит суд не сажать его. 

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье, предполага-
ющей ответственность за умышленное убийство с особой жестокостью. По-
сле его переквалифицируют на просто «умышленное убийство», мотивируя 
это тем, что в крови убитого обнаружен алкоголь, следовательно, в состоя-
нии опьянения Фещенко не испытывал причиняемой ему боли. 

В суде обвинение было вновь переквалифицировано. К. вменили не убий-
ство, а нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потер-
певшего. Учли, во-первых, разрыв во времени между избиением и моментом 
кончины, во-вторых, то, что обвиняемый привез пострадавшего домой. Не 
остались без внимания положительные характеристики К. и, конечно же, 
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просьба семьи умершего. Вменяемая К. статья предполагает немалый срок 
заключения, однако все обошлось «малой кровью». Начальника отдела юсти-
ции приговорили к 5 годам условно с испытательным сроком в 3 года. 

Как объяснила помощник прокурора Королевского района Житомира Ека-
терина Добровольская, согласно ст. 69 УК Украины, суд имеет право на осно-
вании одной и той же статьи понижать санкционированный срок наказания. 

(Сегодня», №296, 27 декабря 2003 г.) 

Харківська область 

В.А. Панченко, заступник голови Апеляційного суду Харківської області, 
В.Є. Устименко, голова Ради суддів Харківської області, С.П. Камишев, пре-
зидент Асоціації суддів: 

«...На практиці непоодинокі випадки втручання в діяльність суду і судді 
з боку прокуратури, яка не може змиритись з тим, що, відповідно до вимог 
закону, вона є тільки стороною у справі і не вправі замість оскарження рі-
шень у встановленому порядку підміняти вказане незаконним порушенням 
кримінальної справи, якщо вона не згодна з винесеним рішенням у справі... 

Прокуратурою м. Харкова цілеспрямовано проводиться дискредитація 
судів та окремих суддів області... 

25.12.2002 року заступник прокурора м. Харкова Коваленко В.В. та ста-
рший слідчий міської прокуратури Фуніков Р.М., грубо порушуючи чинне 
законодавство про порядок обшуку та виїмки в службових приміщеннях, 
зламавши двері службового приміщення судді Дзержинського районного су-
ду Набіуліної С.В., незаконно проникли в її кабінет, після чого, зламавши за-
критий службовий сейф, у якому знаходилась велика кількість кримінальних, 
цивільних та інших справ, провели обшук. Стосовно судді Набіуліної С.В. 
ніякої кримінальної справи не порушувалось, тому будь-яких законних під-
став для обшуку та виїмки документів у службовому кабінеті судді не було. 

Прикриваючись рамками вищевказаних порушених кримінальних справ, 
заступник прокурора м. Харкова Коваленко В.В. 14.11. 2002 та 25.11. 2002 р. 
в приміщенні Апеляційного суду Харківської області також провів ряд про-
цесуальних дій з виїмки документів з канцелярії суду, при цьому з його боку 
мали місце нетактовна поведінка, грубість та неповага до працівників суду. 

Окрім цього, 26.11.2002 року Коваленко В.В. безпосередньо проводив 
допит консультанта суду Мар’яненко Л.М. у приміщенні прокуратури протя-
гом 5 годин, без перерви на обід і туалет. Допит проводився у грубій формі, 
безцеремонно, з психологічним насильством, після чого Мар’яненко Л.М до-
вгий час знаходилась у лікарні із ситуативним неврозом, пов’язаним з її до-
питом...». 

(«Объектив-НО, №8, 20 февраля 2003 г.) 

* * * 
Владимир Кривобок, прокурор Харьковской области, из интервью: 
«...Я считаю правильным решение о переподчинении двух управлений – 

по надзору за соблюдением прав и свобод граждан и защите интересов госу-
дарства – одному заместителю Генерального прокурора – Ольге Колинько. 
Раньше курировали два. 
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Вопрос журналиста: 
– Еще у всех в памяти уголовное дело по обвинению в умышленном 

убийстве Бутенко, Строевой, Четверякова, некоторые из них находились в 
тюрьме более 5 лет. Областной суд (судья С. Камышева), Верховный Суд 
Украины признали их невиновными. Следствие вела В.В. Литвинова, которая 
и сегодня работает в прокуратуре области. Она не понесла наказания? 

Владимир Кривобок: 
– Чтобы наказать, нужны основания. Генеральная прокуратура Украины 

по материалам того уголовного дела возбудила уголовное дело по факту пре-
вышения власти. У нас работает следователь Генеральной прокуратуры. Пока 
следствие не закончено, преждевременно говорить о виновности сотрудников 
прокуратуры. 

(«Время», г. Харьков, №132, 29 ноября 2003 г.) 
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7. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИ КАТУВАНЬ 

* * * 
Геннадій Удовенко, голова Комітету Верховної Ради України з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин: 
Цього року Міжнародний день прав людини, що відзначається 10 груд-

ня, збігається з 55-річчям прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Загальної 
декларації прав людини. Положення цього, без перебільшення, видатного між-
народного правового документа мали велике значення для загального розви-
тку та розуміння усієї концепції захисту прав людини. 

Незалежна Україна може пишатися тим, що у її Основному Законі – 
Конституції відбито весь перелік прав і свобод, закріплених у Загальній де-
кларації. Цьому повністю присвячено розділ ІІ Конституції – «Права, свобо-
ди та обов’язки людини і громадянина», який містить статті від 21 по 68 
включно (майже третина усіх конституційних статей!). 

Цей розділ, за оцінками експертів-фахівців, представників різних полі-
тичних сил (іноді протилежного спрямування) відповідає встановленим між-
народним стандартам. Зокрема, у статтях 3 і 21 Конституції України закладе-
но пріоритет прав і свобод людини. Їх проголошено невідчужуваними і непо-
рушними, а їх забезпечення визначається як головний обов’язок держави... 

Активізується і співпраця з численними міжнародними міжурядовими і 
неурядовими організаціями та правозахисними групами. Але можна було б 
висловити і деякі побажання стосовно цього співробітництва. Так, наш комі-
тет з 2002 р. має контакти з Українською асоціацією міжнародної амністії 
(УАМА). 

Слід зазначити, що це авторитетна і відома в Україні організація, яка 
здійснює досить помітну роботу з правозахисту. Але що стосується заходів 
законодавчого чи загальнодержавного практичного характеру, – це нас, за-
конодавців, найбільше цікавить, ініціатив УАМА поки що немає. До того 
ж УАМА займає часто позицію теоретичної критики і окремих ланок дер-
жавного управління в Україні, і нашої держави в цілому, механічно повто-
рюючи іноді й помилкові висновки, продекларовані іншими міжнародними 
інституціями. 

На наш погляд, така позиція надто активної критики за заданою темою 
не є основою для конструктивної співпраці. Особливо, коли врахувати, що 
така авторитетна організація, як УАМА, з деяких питань могла б, навпаки, 
сприяти підвищенню міжнародного іміджу України та допомагати в усуненні 
певних хибних поглядів на ті чи ті питання у сфері захисту прав людини... 

Як голова профільного Комітету Верховної Ради України можу відзна-
чити, що за 12 років незалежності в нашій державі створено цілком задовіль-
ну законодавчу базу із прав людини і громадянина. 
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Передусім, як вже зазначалося вище, ці права мають чіткі конституційні 
гарантії. До того ж було прийнято низку законодавчих актів, що безпосере-
дньо стосуються цієї сфери. Серед них важливіші такі: ...«Про Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини»; «Про біженців»; «З питань 
скасування смертної кари»; «Про ратифікацію Протоколу №1 і Протоколу 
№2 до Європейської Конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або 
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню»... 

Ми сьогодні змушені безнастанно заявляти, що в Україні саме в сфері за-
безпечення прав людини і громадянина Конституція і закони не виконуються. 

До керівництва держави, зокрема – Верховної Ради України, нашого ко-
мітету звертаються десятки тисяч людей із скаргами на неправомірність дій 
силових правоохоронних структур, несправедливість і упередженість судо-
вих рішень, необ’єктивність звинувачень слідчих органів, застосування тор-
тур під час слідства і затримання... 

Цікаво, але переважна більшість наших громадян вважає, що їх осново-
положні, гарантовані Конституцією права не дотримуються. Про це, зокрема, 
свідчать дані, одержані під час соціологічного опитування, яке провів Украї-
нський центр економічних та політичних досліджень імені Олександра Разу-
мкова в серпні і вересні 2003 р. у всіх регіонах України... 

На сьогодні, хоч як прикро, реальний захист прав людини належить до 
найгостріших проблем української дійсності... 

Частіше стали проводити тематичні семінари і «круглі столи», ефектив-
ність роботи яких зростає. Так, 11 червня 2003 р. наш комітет організував і 
провів «круглий стіл» на тему: «Стан дотримання прав людини в Україні – 
міжнародна оцінка». В результаті обговорення актуальних і часто дискусійних 
питань стосовно захисту прав людини і громадянина учасники цього «круг-
лого столу» підготували рекомендації з порушених на ньому проблем, адре-
совані Верховній Раді, Кабінету Міністрів, міністерствам і відомствам Украї-
ни. Одним із свідчень ефективності таких заходів може служити той факт, що 
за дорученням Кабінету Міністрів України Міністерство юстиції України ра-
зом з Міністерством внутрішніх справ та Державним департаментом України 
з питань виконання покарань ретельно опрацювали рекомендації згадуваного 
вище «круглого столу», передали до комітету розгорнуту аналітичну довідку 
з усіх порушених питань і визначили пріоритетні завдання у цій сфері на пе-
рспективу... 

Порушивши у цій статті комплекс складних проблем і завдань у право-
захисній галузі, акцентуючи увагу головним чином на законодавчих аспек-
тах, хотів би сподіватися на послідовне розв’язання цих проблем спільними 
зусиллями усіх гілок державної влади в Україні, відповідних наукових інсти-
туцій, численних неурядових, громадських правозахисних організацій, усіх 
свідомих громадян нашої держави. 

(«Голос України», №233-234, 9 грудня 2003 р.) 

* * * 
Правозащитная организация «Международная амнистия» 4 июня офи-

циально обнародовала свой отчет за 2002 год о нарушении прав человека в 
разных странах мира. Украина в списке стран-нарушительниц упомянута по 
4-м пунктам. Первый – пытки и плохое обращение со стороны работников пра-
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воохранительных органов с задержанными и арестованными. Второй – не-
удовлетворительные условия содержания заключенных. 

Исследуя применение пыток в Украине, «МА» опиралась на отчет Ко-
митета Совета Европы по предупреждению пыток. 

За последний год ситуация в Украине, по сравнению с 2001 годом, прак-
тически не изменилась, отметила представительница Киевской секции «МА» 
Антонина Тарановская. 

Полный доклад по всем странам занимает около 400 страниц. 

(«Сегодня», №124, 6 июня 2003 г.) 

* * * 
Ужасной назвали ситуацию с соблюдением прав человека на Виннитчи-

не участники пресс-клуба рыночных реформ во время обсуждения темы «На-
рушение прав человека – социальная цена коррупции в органах власти». 

Представители правозащитных организаций привели ряд фактов, свиде-
тельствующих об откроенном игнорировании правоохранительными органа-
ми законных прав виннитчан. Это особенно проявилось в ходе расследования 
дела о террористических актах в маршрутках. Было задержано 120 лиц. Уго-
ловные дела заведены только в отношении троих. Репутацию правоохраните-
лям подмочил, в частности, незаконный арест бригадира водителей маршру-
ток, который месяц провел в следственном изоляторе и был освобожден за 
отсутствием доказательств его вины. 

Чрезвычайно болезненным остается вопрос о рассмотрении дел в судах. 
В Европейский суд по правам человека обратились уже 10 жителей области. 

(«Голос Украины», №237, 12 декабря 2003 г.) 

* * * 
В Донецке 10 января состоялась презентация брошюры «Доклад коми-

тета против пыток правительству Украины-2000». 
Организовали презентацию «Донецкий Мемориал» совместно с донецкой 

организацией «Международная Амнистия», которые издали Доклад Европейс-
кого Комитета против пыток, составленный по итогам визита делегации Ко-
митета в Украину в 2000 году. 

В презентации, проведенной при поддержке Донецкого Пресс-клуба, при-
няли участие журналисты, представители НПО, вузов, облгосадминистрации, 
СБУ и облпрокуратуры. Не откликнулись на приглашение представители го-
родского и областного Управления МВД и облуправления Департамента по 
вопросам исполнения наказаний – структур, которым в Докладе уделяется 
наибольшее внимание. 

Участники презентации подробнее ознакомились с некоторыми положени-
ями Доклада, часть из которых касается учреждений Донецкой области, провели 
небольшую дискуссию. Проведение подобной презентации планируется в бли-
жайшее время и в Луганске. 

В настоящее время «Донецкий Мемориал» и донецкая организация «Меж-
дународная Амнистия» готовят издание всех трех Докладов КПП – по итогам 
визитов 1998, 1999 и 2000 гг. – и ответов правительства Комитету на эти До-
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клады на русском языке. Издание должно выйти весной 2003 года и будет ра-
спространяться по Украине и по странам СНГ. 

(«Права людини», м. Харків, №2, 15-31 січня 2003 р.) 

* * * 
Європейський Комітет з запобігання катуванням та жорстокому повод-

женню закликав владу України забезпечити ув’язнених предметами особис-
тої гігієни, надати можливість вмиватися та приймати теплий душ, забезпечи-
ти осіб, які перебувають в ізоляторі тимчасового утримання, літературою, пере-
глянути норми та практику щодо контактів затриманих із зовнішнім світом. 

Подібні зауваження Комітет робить нашому Урядові вже четвертий рік, 
але раніше вони не були доступні для широкої громадськості. У 2002 році 
Уряд України вперше дав згоду на оприлюднення трьох Доповідей Європей-
ського Комітету та трьох звітів Уряду про вжиті заходи. Але доповіді ніде не 
були надруковані. Лише завдяки громадським організаціям ця інформація 
стала доступною широкому загалу. Керівник Донецького «Меморіалу» Оле-
ксандр Букалов знайшов можливість надрукувати Доповідь Європейського 
Комітету по запобіганню тортурам окремою брошурою, а Херсонський місь-
кий прес-клуб реформ наприкінці березня запросив його на зустріч із місце-
вими журналістами. До розмови також були запрошені представники управ-
ління СБУ, управління Держдепартаменту України з питань виконання пока-
рань в Херсонській області та УМВС України в Херсонській області, але 
вони прийти на зустріч не змогли. Херсонська обласна прокуратура прислала 
прес-секретаря Федора Самойленка 

(«Вгору», м. Херсон, №15, 10 квітня 2003 р.) 

* * * 
Александр Букалов, руководитель «Донецкого Мемориала»: 
«...Недавно к нам обратилась одна женщина: ее сын находится под след-

ствием по обвинению в убийстве. Посадили его за решетку в 15 лет, и он уже 
2,5 года ждет результатов следствия. А следствие не имеет доказательств, 
однако удерживает парня за решеткой, где он уже подхватил туберкулез. Са-
ми обвинения очень спорны: парень вмешался в драку двух взрослых муж-
чин, бросившись их разнимать, а через неделю один из «драчунов» умер, и 
15-летнего подростка «закрыли». То, что происходит сегодня в украинских 
СИЗО и колониях, заставит взрогнуть самую закаленную душу. Ситуация, 
когда милицейский патруль на улице забирает живого человека, а родствен-
никам выдает труп, очень распространена. Как правило, близкие пытаются 
как-то добиться справедливости в этой ситуации, однако многие их попытки 
обречены на неудачу. Причина – в круговой поруке, охватившей правоохра-
нительные структуры. На сегодняшний день мы сталкиваемся с поразитель-
ными ситуациями, когда в милиции даже не знают, на что имеет право заде-
ржанный. Часто на трупе, передаваемом родственникам из милиции, находят 
многочисленные ушибы, синяки, приведшие к летальному исходу. А при за-
держании всех этих ушибов не было. В этом случае милиция доказывает, что, 
дескать, «он получил ушибы до задержания», и доказать обратное трудно. 
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Бывает, в милиции соглашаются, что задержанный погиб от пыток или изби-
ений, однако разводят руками, утверждая, что поделать ничего не могут, по-
тому как тот сотрудник, который был на смене, уже не работает. А ведь раз-
бираться никто не будет. 

Взыскать сумму ущерба с отечественных правоохранительных структур – 
очень сложная задача. На сегодняшний день только в Донецкой области есть 
более 50 исков к милиции. А в Донецке есть сотни людей, имеющих полное 
право обратиться в Европейский суд по правам человека за защитой своих 
прав, и мы стараемся содействовать им в этом вопросе. 

Мы стараемся довести до каждого из работников правоохранительных 
органов все наши разработки и методики. К счастью, в последнее время ру-
ководство правоохранительных органов идет нам навстречу, участвуя во все-
возможных семинарах и тренингах. На протяжении 1995-2001 годов «Донецкий 
Мемориал» организовал проведение в регионе более двух десятков семинаров 
правопросветительского характера, в том числе, ряд информационных семина-
ров по правам человека для персонала учреждений исполнения наказаний». 

(«День», №141, 14 августа 2003 г.) 

* * * 
Сотрудники евпаторийской милиции без санкции суда ворвались в при-

емную научного общества студентов и аспирантов «Юсти-С» и конфискова-
ли системные блоки компьютеров 

Представители общественной организации убеждены, что сотрудники 
милиции охотились за информацией – на жестких дисках компьютеров нахо-
дилась научная диссертация о коррупции в правоохранительных органах Ев-
патории. 

«Нас ограбила милиция» – такая надпись теперь висит на дверях прием-
ной общественной организации «Юсти-С». Несанкционированное вторжение 
сотрудников милиции здесь называют не иначе как хакерством. Приемная 
общественной организации находится в частной квартире. Как выяснилось, в 
помещение ворвались сотрудники евпаторийского отдела по борьбе с эконо-
мическими преступлениями – в гражданской одежде, без предоставления са-
нкции суда. Свое появление милиционеры объяснили проверкой системного 
обеспечения компьютеров. 

Президент научного общества «Юсти-С» Оксана Денисова сообщила, 
что человек пять сотрудников милиции и двое понятых вторглись в компью-
терные сети, работали на них, не предоставляя никаких документов, ни санк-
ций на вхождение в жилое помещение. 

По словам очевидцев, сотрудники милиции вынесли из приемной все 
системные блоки компьютеров. Мониторы, клавиатуры и принтер они оста-
вили без внимания. Правозащитники утверждают, что на жестких дисках ком-
пьютеров находилась компрометирующая милицию информация. В ее основе – 
пятилетние исследования, основанные на реальных фактах и обращениях 
граждан. 

После вторжения прошло две недели, но, по словам представителей 
«Юсти-С», до сих пор им не предъявили никаких обвинений. От коммента-
риев правохранители также отказываются. 
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Прокурор г. Евпатории Олег Маценко так прокомментировал происхо-
дящее по телефону: 

В прокуратуру поступили материалы из горотдела внутренних дел и за-
явление от гражданина Сизарева. Сейчас все эти материалы переданы стар-
шему следователю городской прокуратуры, он проводит проверку, в ходе ко-
торой будут тщательно выяснены все обстоятельства и дана их правовая оце-
нка. Более полную информацию прокурор Евпатории обещал предоставить 
после доследственной проверки, которая продлится около 10 дней. 

Представители научного общества намерены защищать свои права в суде. 
СПРАВКА. Общество аспирантов и студентов «Юсти – С» создано для на-

учной работы в сфере юриспруденции. Оно поддерживает отношения с Оксфор-
дским Университетом и международными правозащитными организациями. 

Как утверждают представители «Юсти-С», в основе их научных работ – 
реальные факты из юридической практики, взятые из обращений граждан. Не-
сколько лет общество предоставляет людям бесплатные правовые консульта-
ции. Как правило, сюда обращаются неимущие – пенсионеры и инвалиды, 
которые не могут позволить себе оплатить услуги адвокатов. 

(«Права людини», №11, 15-30 квітня 2003 р.) 

* * * 
Євпаторійські правозахисники виграли суд у правоохоронців. Проте 

до повної вікторії, вважають у міському товаристві практикуючих на ниві 
правозахисної діяльності аспірантів і студентів місцевих юридичних вузів 
«Юсті-С», ще далеко. Справа у тім, що недавнє рішення Євпаторійського су-
ду, за словами керівника організації Костянтина Сизарєва, задовольнило ви-
моги правозахисників лише наполовину. Тобто, суд зобов’язав міський відділ 
міліції повернути «Юсті-С» незаконно вилучені системні блоки персональ-
них комп’ютерів. Тоді як позивачі вимагали ще й визнати неправомірні дії 
оперативників у частині незаконного проникнення у приватну квартиру, де 
розташований офіс «Юсті-С», а ще застосування фізичної сили і неправиль-
ного складання документів. 

Потрапило товариство у немилість до міськвідділу МВС, звичайно ж, не 
через те, що безкоштовно надавало юридичні консультації своїм малозабез-
печеним землякам. На переконання Костянтина Сизарєва, головна причина – 
збір «вбивчих» документів про корупцію в органах МВС міста. Прикметно, що 
компромат, який зберігався у «системниках» офісних комп’ютерів «Юсті-С», 
мав лягти в основу майбутньої кандидатської дисертації одного з аспірантів. 
Проте доблесні стражі порядку міста-курорта у великій науці «світитись» не 
захотіли і тому, мовляв, вдались, переодягнувшись у цивільне вбрання і не 
маючи документів на обшук, до експропріації. Непогано «підковані» у вітчи-
зняному Карному кодексі аспіранти і студенти налаштовані обстоювати свою 
правоту вже у апеляційній інстанції. До того ж вони не впевнені, що техніку і 
файли їм міліція поверне у попередньому стані. 

(«Україна молода», №231, 11 грудня 2003 р.) 

* * * 
Председатель Украинской секции Международного общества прав челове-

ка Андрей Сухоруков считает, что совершивших преступление несовершен-
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нолетних нужно окружить вниманием сильных положительных личностей, 
чтобы сбить романтическое восприятие преступного мира и разрушить вос-
приятие преступного лидера как идеала. 

А. Сухоруков убежден в том, что жизнь сбившихся с пути подростков в 
местах лишения свободы нужно «стилизовать» под жизнь обычных детей и 
сосредоточить их внимание на школьных занятиях, а не на усиленной охране 
и колючей проволоке. 

(«День», №103, 18 июня 2003 г.) 

* * * 
О состоянии нашей пенитенциарной системы рядовой гражданин знает 

лишь понаслышке. О том, как реально обстоят дела в местах лишения свободы, 
тоже мало кому известно. А кто знает, вспоминает это как кошмарный сон. 
Денег у государства не хватает на содержание заключенных. В одном цент-
ральном издании писалось, что бюджетом предусмотрено 35 копеек в день на 
одного человека. Ни о каком нормальном питании и речи не может идти, а 
про закупку медикаментов можно вообще забыть. Тем временем в местах лише-
ния свободы процветает туберкулез, и ВИЧ инфекция. Такая ситуация может 
перерасти в катастрофу для всей страны и Кировоградской области в частно-
сти, так как тюрьмы переполнены, а болезни в основном инфекционные. А, 
выйдя на свободу, попадают в общество, так что угроза заболеть туберкуле-
зом вполне реальна. 

Проблемы эти не разрешаются в течении многих лет. Но в последние годы 
активизировался третий сектор. Именно на него можно возлагать большие наде-
жды, так как люди, работающие в нем, в основном волонтеры, стараются улуч-
шить наш мир. Так в 2001 году была создана общественное объединение «Сво-
бода». Цель организации помочь заключенным в социальной реабилитации, и 
после освобождения возвратить их к полноценной жизни честных граждан. 
Кроме этого объединение старается предоставить первое рабочее место быв-
шим заключенным, так как безработица в Кировоградской области и так ве-
лика, а кто захочет брать рабочего, за плечами которого еще и судимость? А 
если человек видит, что никому не нужен, то от элементарной безысходности 
он вновь идет на преступление. 

Председатель правления ОО «Свобода» – Валентин Лукин (кстати, он 
также является почетным президентом федерации тяжелой атлетики в Киро-
воградской области) говорит, что объединение регулярно помогает админис-
трации исправительных учреждений в Кировоградской области, передавая 
продукты питания и медикаменты, чем существенно облегчает работу госу-
дарства. 

«Хотелось бы, – продолжает Валентин Николаевич, – чтобы все пони-
мали, что люди, преступившие закон, остаются людьми. И общество не до-
лжно от них отмахиваться. Ведь не помогая им, мы негласно толкаем их на 
новые преступления. 

Жаль, что некоторые не понимают всей сущности проблемы. Ведь в ме-
стах лишения свободы из-за недостаточного питания процветают болезни, а 
человек выйдя на волю, становится распространителем их. Наверное, не слу-
чайно в последнее время увеличилось число больных туберкулезом, гепати-
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том и ВИЧ инфицированных. Пока мы все вместе не осознаем, что это наша 
общая проблема, мы ее не решим». 

(«Ведомости-плюс», г. Кировоград, №33, 15 августа 2003 г., 
«Права людини», м. Харків, №22, 1-15 серпня 2003 р.) 

* * * 
Луганские общественные организации – Луганский комитет защиты прав 

граждан и «Донецкий мемориал» – представили в среду в Луганске доклад 
Европейского комитета против пыток по результатам его визита в Украину в 
2000 году. На презентации доклада отмечалось, что комитет получил много-
численные жалобы лиц, лишенных воли, на жестокое обращение как в мо-
мент ареста, так и во время допросов. 

С 1997 года, когда Украина ратифицировала Европейскую конвенцию 
против пыток, Европейский комитет против пыток уже четыре раза проверял 
соблюдение ее требований в заведениях ряда областей Украины, где содержа-
ться люди, лишенные свободы. Это изоляторы временного содержания, след-
ственные изоляторы, колонии, психиатрические лечебницы и тому подобное. 

На презентации доклада было отмечено, что во время всех визитов в 
Украину комитет получал многочисленные жалобы лиц, лишенных воли, на 
жестокое обращение как в момент ареста, так и во время допросов. Главным 
образом, заключенные жалуются на избиение кулаками, ногами и дубинками, 
применение, так сказать, «инструментов допроса»: электрического тока, про-
тивогаза, пластиковых пакетов и бутылок, подвешивания в наручниках в раз-
личных мучительных позах. 

Среди проблем пенитенциарной системы Украины комитетом были на-
званы переполненность следственных изоляторов, плохое питание и медици-
нское обеспечение, несоблюдение правил личной гигиены и тому подобное. 

Проблема пыток, как было сказано, актуальна для Донбасса, потому что 
в Луганской и Донецкой областях отбывают наказание двадцать пять проце-
нтов всех осужденных в Украине. 

(«Юг», г. Одесса, 8 февраля 2003 г.) 

* * * 
Правозащитники Луганской области приступили к реализации проекта 

«Кампания против пыток и жестокого обращения». Проект будет реализован 
совместно с правозащитными организациями на всей территории Украины. 
Рассчитан он на три года, одна из главных его целей – создание правовых 
условий, при которых применение пыток станет невозможным. Подобный 
проект в Украине реализуется впервые. 

Координатором его выступила Харьковская правозащитная группа, ак-
тивную поддержку оказывает Европейская Комиссия по правам человека. Парт-
нером проекта стал Харьковский национальный университет внутренних дел 
и Харьковский институт социальных исследований. 

Основное внимание правозащитники намерены уделять проблеме при-
менения пыток к подозреваемым и обвиняемым в ходе расследования уголо-
вных преступлений, пыткам и жестокому обращению в Вооруженных Силах. 
Сначала будет проведен мониторинг ситуации, и общественность проинфор-
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мируют о проблеме и фактах применения пыток, затем исследуют эффектив-
ность правовой системы государства в отношении предупреждения пыток. 
Предполагается создать сеть региональных правозащитных организаций, ко-
торые бы на местах занимались предупреждением применения пыток. 

В Луганской области за выполнение проекта отвечает «Общественный 
комитет защиты конституционных прав и свобод граждан». По словам его 
председателя Николая Козырева, проект направлен на то, чтобы сделать шаг 
от признания того, что пытки в Украине существуют, к изучению причин этого 
явления и разработке системы предотвращения пыток. Николай Козырев утвер-
ждает, что Луганщина – одна из самых «проблемных» в Украине с точки зрения 
массовости применения пыток в правоохранительных органах. Это следует 
из доклада за 2002 год Уполномоченного Верховной Рады по правам чело-
века. Несколько судебных исков жителей области уже готовятся к рассмот-
рению в Европейском суде по правам человека. 

(«Сегодня», №253, 7 ноября 2003 г.) 

* * * 
Как уже сообщалось в прессе, 21-22 мая в Одессе проходил междунаро-

дный семинар «Демократический контроль над системой национальной без-
опасности и вооруженными силами: распространение ценностей НАТО в ев-
роатлантическом пространстве». Организатором семинара выступил Центр 
международной безопасности и стратегических исследований (г. Киев) при 
поддержке Центра информации и документации НАТО и международного 
фонда «Відродження». 

В работе приняли участие политологи, действующие политики, предста-
влявшие государственные и независимые научно-аналитические центры из 
Украины, Армении, Польши, представители НАТО и общественных непра-
вительственных организаций. 

В том, что обсуждаемая тема актуальна для Украины, сомневаться не 
приходится. Достаточно вспомнить трагедии последних лет, произошедшие 
по вине наших военных: ракета, попавшая в жилой дом, сбитый пассажирс-
кий самолет, катастрофа на Скниловском аэродроме... Возможно, этих стра-
шных бед нам удалось бы избежать, если бы над армией был установлен над-
лежащий гражданский контроль. Но сегодня сложилась такая ситуация, что 
даже Верховная Рада не контролирует вооруженные силы, ее роль сводится к 
голосованию за милитаристскую строку в бюджете. Стоит ли в этих условиях 
удивляться, что Украина оказывается замешанной в международных сканда-
лах как страна, практикующая незаконные сделки по торговле оружием? 

Страны, совершившие переход от тоталитарной системы к подлинной 
демократии, наработали бесценный опыт, который может помочь и Украине 
избавиться от прежних стереотипов, построить прозрачное демократическое 
государство, основной ценностью которого является человек, его жизнь, здо-
ровье и свобода. 

Обсуждение докладов, с которыми выступали участники семинара, не-
редко переходило в дискуссию, подчас весьма острую. Родилась ли в споре 
истина – покажет время. Но семинар со всей очевидностью засвидетельство-
вал – заявленная им проблема в Украине давно назрела и требует безотлага-
тельного разрешения. К сожалению, семинар почему-то проигнорировали 
действующие военные. 
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Своими впечатлениями о семинаре и обсуждавшейся на нем проблеме с 
читателями «Юга» поделились его участники. 

Александр Гончаренко, президент Центра международной безопаснос-
ти и стратегических исследований (г. Киев): 

– Если уж мы движемся в Европу, то надо понимать, что требование 
установления демократического контроля над сектором безопасности являет-
ся одним из главных выдвигаемых перед странами – кандидатами для вступ-
ления в ключевые институты Запада, такие как НАТО и ЕС. Ибо сама идея 
гражданского общества, равно как и гражданского контроля над системой и 
структурами национальной безопасности, – это прямой вызов тоталитарному 
государству и его структурам безопасности и, одновременно, мера уровня 
демократизации государства и общества в целом. Почему? История знает 
примеры и страны, где корпоративные интересы и ценности властных струк-
тур, правящих элит, олигархических кланов преподносятся как высшие на-
циональные интересы государства и общества. Хотя на самом деле это не что 
иное, как попытка обезопасить и сохранить правящий режим. Для выполне-
ния этой цели работает мощная пропагандистская машина: контролируемые 
режимом СМИ, старательно взращенные и щедро подкармливаемые спецс-
лужбы обеспечивают дезинформацию, одурманивание и контроль над обще-
ством, с одной стороны, а с другой – безопасность и сохранение господству-
ющего положения правящей элиты. Разумеется, в таком государстве любая 
попытка нарушения монополии режима на сферу безопасности воспринимае-
тся как прямая угроза его существованию и трактуется как государственная 
измена и покушение на конституционный строй... 

Олег Яковенко, председатель Одесского областного отделения ВОО 
«Громадський контроль»: 

– То, что гражданский контроль над армией и другими силовыми струк-
турами необходим, доказывать излишне. Как излишне утверждать, что наши 
военные к такому контролю относятся благожелательно. Отнюдь. А это сви-
детельствует о том, что военные по-прежнему исповедует идеалы армии то-
талитарного государства. Приведу пример. Перед проведением совместных с 
Россией и другими странами военных учений мы обратились в штаб Южного 
оперативного командования с просьбой допустить на них представителей 
«Громадського контроля» в качестве наблюдателей. Штабные чины нам от-
казали, причем по совершенно надуманным причинам. Но сколько и как ис-
кусно не замалчивались бы армейские проблемы, о них все равно узнает обще-
ство. По информации Генерального штаба, сегодня, к примеру, увольнение 
из Вооруженных Сил Украины среднего и младшего офицерского состава при-
няло массовый характер. Только за период с 2000 по 2002гг. из армии уволи-
лось 44% лейтенантов и старших лейтенантов, 33% капитанов, 30% майоров. 
При этом уже в первый год службы увольняется 50% выпускников военных 
учреждений. Можно ли в таких условиях говорить, что в украинской армии 
полный порядок?! 

(«Юг», г. Одесса, 29 мая 2003 г.) 

* * * 
Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, суд 

признал бывшего заместителя председателя Беляевского районного суда об-
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ласти Григория Олейника виновным в том, что, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, он во время учиненной «разборки» с гражданином 
Х. нанес последнему телесные повреждения. 

«Дело рассматривалось судом другого региона, как принято в подобных 
случаях, – рассказал пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Нико-
лай Муляр. – Приговором Апелляционного суда Винницкой области Г. Олей-
ник осужден по ст. 122 ч.1 УК Украины (умышленное нанесение телесных 
повреждений средней тяжести) с испытательным сроком 2 года. В пользу по-
терпевшего с виновного взыскано 5 тысяч гривен в качестве возмещения 
морального ущерба. 

(«Факты», №142, 8 августа 2003 г.) 

* * * 
«Мочите его…». Такой приказ был дан тем, кто жестоко избил члена 

правозащитного благотворительного фонда «Рутения» Владимира Клименко. 
В результате он оказался в областной клинической больнице, в отделении 
нейрохирургии. Последние события господин Клименко связывает со своей 
деятельностью, направленной на защиту одесситов, незаконно лишенных 
жилья. 

Владимир Клименко в правозащитном фонде «Рутения» отвечает за 
гражданские судебные дела, связанные именно с незаконным лишением гра-
ждан жилья. У него на контроле 63 дела. Избиение, которое Владимир связы-
вает с этими делами, тоже произошло на квартире жертв этой преступной де-
ятельности. Это квартира семьи Балицких, которых защищает фонд «Руте-
ния». Суд принял решение в пользу потерпевших, но до сих пор Балицкие не 
могут выселить из своей квартиры тех, кто там незаконно проживает. Внача-
ле нападавшие, а их было пятнадцать человек, выбили дверь в квартиру, а за-
тем напали на Клименко. Били дубинками и ногами, а когда Владимир поте-
рял сознание, его выбросили на лестницу… 

– «Это связано с известным делом Микулича, Игнатова, Плутмана, Го-
ршкова, Ранинина. С начала 90-х годов преступным путем отнимают жилье у 
одесситов», – сказал В. Клименко. Он не верит в то, что напавшие на него 
будут наказаны: «В Таировском райотделе милиции наше заявление об изби-
ении восприняли как-то странно. Вместо реальных и быстрых действий рабо-
тники милиции издевательски усмехались нам прямо в лицо». 

Президент правозащитного фонда «Рутения» Алла Корыстовская увере-
на, что преступники хотели убить Владимира Клименко: «Это доказанный 
факт, но сотрудники милиции ведут себя непонятно. Следствие по делу об 
избиении до сих пор не начато, не опрошены свидетели, и вообще никто не 
занимается этим делом». Как стало известно, телеграммы с сообщением об 
избиении одесского правозащитника направлены в Верховную Раду и Прези-
денту Украины. 

(«Юг», г. Одесса, №59, 13 сентября 2003 г.) 

* * * 
Г.В.Єпур, начальник управлiння МВС України в Одеськiй областi: 
«Повiдомляємо, що керiвництвом УМВС України в областi цю публiкацiю 

уважно розглянуто та проведено службову перевiрку. За результатами ви-
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вчення повiдомлень, викладених у статтi, встановлено, що вищезазначений 
факт неналежного реагування спiвробiтникiв Таїровського ВМ Київського 
РВ ОМУ на заяву гр. Клiменко про нанесення йому тiлесних ушкоджень 
пiдтвердився. За цим фактом порушено кримiнальну справу. 

За безвiдповiдальне ставлення до виконання службових обов’язкiв спiв-
робiтникiв Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ притягнуто до дисципліннар-
ної вiдповiдальностi. 

Також iнформуємо вас про те, що керiвництвом УМВС вживаються дiєвi, 
конкретнi заходи щодо виключення випадкiв нереагування на повiдомлення 
громадян про скоєнi злочини, приховування їх вiд облiку та байдужого став-
лення до громадян з боку працiвникiв органiв внутрiшнiх справ. 

(«Юг», г. Одесса, №64, 4 октября 2003 г.) 

* * * 
Центр информационной помощи «Армия без «дедовщины» начал рабо-

тать в Одессе. Инициатором его открытия выступила областная организация 
Партии зеленых в Украине. В Центре разработаны специальные социально-
психологические методики по предупреждению неуставных отношений меж-
ду военнослужащими. 

(«Голос Украины», №242, 19 декабря 2003 г.) 

* * * 
З 1 жовтня 2003 року в Чернігові розпочав свою роботу Центр «Швидка 

правова допомога затриманим», який реалізується громадською організацією 
Центр Соціального добробуту «Доброчин» за сприяння управління МВС Украї-
ни в Чернігівській області та за фінансової підтримки міжнародного фонду «Від-
родження». 

Мета діяльності Центру – запобігання порушень прав людини та віднов-
лення цих прав для осіб, затриманих працівниками правоохоронних органів, 
у перші 72 години утримання, шляхом надання цілодобової безкоштовної 
правової та іншої необхідної допомоги: послуг юриста, консультацій та роз’яс-
нень з правових і процесуальних питань, медіації, психологічної допомоги 
затриманому та його родині. 

В ході реалізації проекту передбачається проведення 2 навчальних семі-
нарів для працівників правоохоронних органів та суддів з метою підвищення 
рівня їх правової освіти. 

(«Права людини», м. Харків, №28, 1-15 жовтня 2003 р.) 

* * * 
Правозахисна організація «Романі Яг» цілком приєднується до відкрито-

го листа понад двадцяти громадських організацій, які днями звернулися до 
голови Верховної Ради України пана Литвина В.М., народних депутатів 
України (Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи «Права 
людини» № 25 (317) від 1-15 вересня 2003 року). 

У чому ж полягає суть стурбованості? 
За нормами цього Проекту можна – практично без жодних проблем – за 

розсудом слідчого або іншого працівника правоохоронного органу позбавити 



 351 

особу волі без рішення суду (ордеру) за вчинення «суспільно-небезпечного 
діяння» (стаття 118 Проекту). На відміну від «злочину», визначеного Кримі-
нальним кодексом, визначення суспільно-небезпечного діяння законодавчо 
не встановлено, а тому допускає широке коло тлумачень. За такої безмежної 
влади правоохоронні органи, крім того, можуть позбавити людину свободи 
таємно та довгий час нікому про це не повідомляти. Право на захист, особли-
во на досудовому слідстві, значно обмежене, навіть порівняно з існуючим за-
конодавством. Усунено право на побачення із захисником до першого допи-
ту, що ставить підозрюваного у повну залежність від працівників правоохо-
ронного органу та створює можливості для застосування незаконних методів. 
Тайна слідства превалює над усіма іншими засадами кримінального судочин-
ства. Навіть у період завершення розслідування обвинувачений не має права 
знати, на яких доказах грунтується обвинувачення проти нього (стаття 299 
Проекту). Практично усунено контроль за діяльністю оперативних підрозді-
лів, оскільки стаття 76 Проекту забороняє допитувати осіб, які здійснюють 
оперативну діяльність, стосовно методів та обставин такої діяльності. Це пе-
ретворює суспільство у заручників необмеженого та безкарного свавілля опера-
тивних підрозділів. 

Окремо слід зазначити, що Проект значною мірою погіршує становище 
захисника у кримінальних справах. Його права зведено до такого мінімуму, 
який не дозволить йому виконувати свої професійні обов’язки. Занадто спро-
щена процедура усунення захисника, оскільки недостатньо визначені умови 
та процедура такого усунення, що не відповідає значенню права на захист від 
обвинувачення у демократичному суспільстві і створює можливості для усу-
нення захисників, які не догодили обвинуваченню. Це створює більш ніж 
серйозну загрозу для засудження невинуватих осіб. 

Проект Кодексу у багатьох статтях прямо порушує конституційні права 
громадян, зокрема, вимоги статті 29 Конституції України. 

За оцінками багатьох українських та міжнародних експертів, цей Проект 
Кримінально-процесуального кодексу не відповідає міжнародному пакту про 
громадянські та політичні права, Європейській конвенції про захист прав 
людини та основних свобод та багатьом іншим міжнародним документам, що 
втілюють фундаментальні засади кримінального судочинства для демократи-
чних країн. Прийняття цього проекту стане черговим муром між Україною та 
демократією, що, безумовно, негативно позначиться на інтеграції України до 
європейської спільноти. 

Ми не втрачаємо надії, що народні депутати врахують історичний досвід 
репресій проти власного народу і не залишать закріплений в Конституції шлях 
побудови демократичної правової держави і, відповідно, гарантуватимуть до-
тримання прав людини та основних свобод навіть особам, яких підозрюють у 
вчиненні злочину. 

(http://www.romaniyag.uz.ua/?what=paper&number=39, №20, 12 листопада 2003 р.) 

* * * 
Наприкінці жовтня 2003 року в актовому залі Чернігівського СІЗО №31 

відбувся семінар «Забезпечення прав людини в установах виконання пока-
рань». Його проведено за участю благодійної організації «Чернігівський жі-
ночий правозахисний центр», Чернігівського обласного центру соціальних 
служб для молоді та персоналу цієї установи. 

http://www.romaniyag.uz.ua/?what=paper&number=39
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Розпочався семінар дискусією «Причини порушень прав працівників 
пенітенціарних установ і їх наслідки». 

В доброзичливій атмосфері представники громадськості, державної ор-
ганізації та працівники системи виконання покарань обмінялися думками 
щодо проблем подальшого реформування пенітенціарної системи, забезпе-
чення прав людей, які перебувають в цих установах. 

Сподіваємось, що проведення таких семінарів сприятиме подальшій спів-
праці громадських організацій, державних органів та установ виконання по-
карань з метою забезпечення прав однієї з найвразливіших груп населення – 
людей, позбавлених волі. 

* * * 
28 жовтня 2003 року в Чернігівській виправній колонії №44 був прове-

дений семінар для співробітників цієї установи, на якому розглядались пи-
тання: «Правове регулювання праці співробітників пенітенціарних установ. 
Законодавство України про порядок проходження служби, соціальний захист 
та пенсійне забезпечення працівників пенітенціарної системи». 

Перед працівниками жіночої колонії виступили члени благодійної орга-
нізації «Чернігівський жіночий правозахисний центр». В підготовці семінару 
взяли участь представники інших громадських організацій міста. 

Відділу кадрів Чернігівської виправної колонії №44 передані норматив-
но-правові документи, що регулюють дані проблеми. 

Семінар був підготовлений благодійною організацією «Чернігівський 
жіночий правозахисний центр». 

* * * 
Наприкінці жовтня в Чернігівській виправній колонії №44 до жінок, які 

відбувають там покарання, знову завітали члени благодійної організації «Че-
рнігівський жіночий правозахисний центр». Цього разу на заняття в школі 
правових знань для засуджених жінок була запрошена Родінченко Марина 
Михайлівна – юрист товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія 
ЯППІ Лімітед». Її запросили в цю установу на численні прохання засуджених 
жінок дати відповіді щодо питань, які стосуються цивільно-правових відно-
син. А це непрості питання щодо наслідування майна, передачі його в тимча-
сове користування в зв’язку з відбуванням покарання та інше. Непоодинокі 
випадки (адже в колонії відбувають покарання неодноразово засуджені жін-
ки, термін перебування багатьох із яких в ізоляції тривалий), коли звільнив-
шись з місць позбавлення волі, вони втрачають майно і житло, соціально-кори-
сні зв’язки. У інших проблеми з дітьми, які не хочуть приймати в свою сім’ю 
жінок, що повертаються з ув’язнення. Існують проблеми пенсійного забезпе-
чення, продовження лікування хворих туберкульозом, ВІЧ – інфікованих, 
влаштування в дитячі заклади малолітніх дітей, які народились в колонії. 

В ході цих занять засуджені були ознайомлені з чинним законодавством 
з питань правового регулювання спадкових відносин. Їм були доведені ті 
зміни, які відбудуться в інституті спадкового права в зв’язку із введенням в 
дію нового Цивільного та Сімейного кодексів України з 1 січня 2004 року. 

На численні запитання засуджених відповідали юристи благодійної ор-
ганізації «Чернігівський жіночий правозахисний центр». 
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Ми просимо засоби масової інформації висловити подяку Родінченко М. М. 
за розуміння значимості проблеми правової освіти такої непростої категорії на-
ших громадян, як засуджені жінки. 

* * * 
6 листопада 2003 року на базі Чернігівського юридичного коледжу Дер-

жавного департаменту України з питань виконання покарань відбулись гро-
мадські слухання: «Дотримання прав та свобод співробітників пенітенціар-
них закладів Чернігівської області – запорука запобіганню застосуванню на-
сильства над засудженими» 

* * * 
Благодійний фонд «Громадські ініціативи» провів чергове засідання 

прес-клубу, в якому взяли участь журналісти та представники громадських 
організацій. На ньому йшлося про діяльність Харківської правозахисної гру-
пи, громадської організації «Рада-Право» та Харківської обласної спілки сол-
датських матерів (ХОССМ), а також про результати моніторингу місцевих 
друкованих ЗМІ щодо висвітлення подій у громадському житті Харківщини. 
Велику зацікавленість у присутніх викликали повідомлення ХОССМ, яка ро-
бить вагомий конкретний внесок у правовий захист юнаків, призваних на 
строкову службу до армії. Солдатські матері тримають постійний зв’язок із вій-
ськовими частинами, де служать наші земляки, збирають і аналізують дані щодо 
умов їх перебування у війську, запобігають поширенню в ньому негативних 
явищ. 

(«Слобідський край», м. Харків, №138, 26 липня 2003 р.) 

* * * 
Держсекретар Міністерств внутрішніх справ Олександр Гапон заявив, 

що його відомство не згодне з твердженнями деяких політиків та повідом-
леннями у засобах масової інформації, що жорстоке поводження правоохо-
ронців з утримуваними має систематичний характер. Цього року Уповнова-
жена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова обвинуватила міліцію у 
численних порушеннях, заявивши, що працівники міністерства б’ють затрима-
них і вдаються до тортур включно із застосуванням електричного струму та 
здушування. Але Олександр Гапон заявив, що понад 95 відсотків зареєстро-
ваних скарг на насильство не підтверджуються. На думку Гапона, ті скарги 
переважно пишуть особи, які хочуть уникнути відповідальності за злочини 
або домогтися ухвалення необхідного рішення суду. Представники правоза-
хисних організацій в Україні скептично оцінюють офіційні дані міліції. 
Співголова харківської правозахисної групи Євген Захаров сказав, що наси-
льство, зокрема, спричинене тиском на міліцію з вимогами високих показни-
ків розкриття злочинів. 

(«Рівне вечірнє», №54, 28 липня 2003 р.) 

* * * 
Співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, із посилан-

ням на голову парламентського Комітету з прав людини Геннадія Удовенка, 
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наводить результати опитування, проведеного Національною академією вну-
трішніх справ серед працівників карного розшуку. 

30% опитаних підтвердили, що катування в Україні застосовуються ду-
же часто, 36% засвідчили, що катування застосовуються органами слідства 
інколи, майже 30% опитаних вважають, що катування застосовуються дуже 
рідко. І тільки близько 3% вважають, що тортури і катування в Україні ніко-
ли не застосовуються під час проведення слідства. 

Як вважає Євген Захаров, ці цифри цілком реальні і тільки почасти зу-
мовлюються вимогами прискорення розкриття злочинів. Начальник районного 
відділу міліції в Черкасах, який нещодавно наклав на себе руки, перед смертю 
написав на стіні: «Раскрываемость – 90%!». У країнах Європи, таких як Німеч-
чина, Велика Британія, Франція, рівень розкриття злочинів становить не бі-
льше 47%. 

Як запобігти катуванню обвинувачуваних? На Заході підозрюваних у 
скоєнні злочинів дуже часто оглядає лікар і фіксує стан і вигляд тіла кожного 
підозрюваного на момент входження у систему дізнання і слідства. Крім то-
го, суди, як правило, не беруть до уваги зізнання звинувачуваного, які зафік-
совано за відсутності адвоката. Застосування лише цих двох процедур уне-
можливило б застосування тортур, але б вимагало від працівників органів 
слідства, прокуратури і судів більшого професіоналізму. 

(«Слово Просвіти», ч.31, 30 липня-5 серпня 2003 р.) 

* * * 
Как заявил в Киеве руководитель программ Харьковской правозащитной 

группы Аркадий Бущенко, в Украине не выполняется «ни один из аспектов 
обязательств перед ОБСЕ» по запрещению, предотвращению пыток, про-
ведению судебных разбирательств и наказанию виновных. Об этом наша деле-
гация говорила на конференции ОБСЕ, завершившейся на прошлой неделе в 
Варшаве, сообщает «Интерфакс-Украина». «Пытки в Украине – общегражданс-
кое преступление, а согласно международному праву – преступление, осущест-
вляемое должностными лицами», – сказал Бущенко. Он подчеркнул, что на 
сегодняшний день Украина находится на «очень неустойчивой позиции в си-
туации с применением пыток в стране» и может «скатиться к положению Турк-
менистана», где ситуация, по его словам, еще хуже. 

(«Сегодня», №241, 24 октября 2003 г.) 

* * * 
Найбільшим «консерватизмом» в Україні відзначаються, мабуть, силові 

структури. У всякому разі, йдеться про методи слідства та засоби отримання 
свідчень: останні й досі у непоодиноких випадках здобуваються шляхом тор-
тур, які влаштовують підозрюваним у стінах міліцейських райвідділів. За-
уваження та побажання міжнародних структур при цьому до уваги не беруть-
ся. Минулого тижня про це вкотре говорилося на конференції ОБСЄ, що про-
ходила у Варшаві. Українську делегацію представляла, зокрема, Харківська 
правозахисна група. 

(«Без цензури», №34, 31 жовтня-6 листопада 2003 р.) 



 355 

* * * 
Тема совещания ОБСЕ, состоявшегося в Вене – «Предотвращение пы-

ток». На Венскую встречу собрались представители 34-х стран, в том числе, 
и Украины, делегацию которой возглавляла Нина Карпачева. 

Вернувшись в Украину, Н. Карпачева провела аналогичный форум, куда 
были приглашены представители ряда правозащитных организаций, в том 
числе, и одной из наиболее известных среди подобных негосударственных 
организаций – Харьковской правозащитной группы. 

Вместе с коллегами Нина Карпачева еще раз подчеркнула, что проблема 
применения пыток, конечно, актуальна для многих стран, однако именно у 
нас пытки применяют «регулярно и систематически». 

По словам руководителя Харьковской правозащитной группы Евгения 
Захарова, на упомянутой встрече ее участникам удалось договориться о сете-
вом (то есть охватывающем разные регионы и разные правозащитные орга-
низации) проекте контроля за применением в Украине пыток. К проекту уже 
подключились 16 организаций. Как заверил Захаров, избранный координато-
ром проекта, это мероприятие будет не только просветительским, хотя оно и 
предусматривает лекции и учебные курсы для работников силовых структур. 
Проблема, которая обсуждалась с участием Карпачевой, Захарова и других 
представителей правозащитных структур, требует успешного решения, иначе 
украинские граждане, пройдя через пытки, завалят Европейский суд по пра-
вам человека исками, на которые не обращают внимания в Украине. Уже сейчас 
3 таких иска Европейский суд взял в производство. 

(«Без цензуры», №37, 21-27 ноября 2003 г.) 

* * * 
Объяснить журналистам в Харькове тонкости и нюансы реформы мили-

ция отрядила ректора Национального университета внутренних дел, генерала 
милиции Александра Ярмыша и заместителя начальника областного управ-
ления МВД Украины в Харьковской области полковника милиции Александ-
ра Тарасенко. Глас народа озвучивала Харьковская правозащитная группа в 
лице адвоката Аркадия Бущенко. Дискуссия проводилась на заседании Харь-
ковского пресс-клуба. Заявленная тема: «Реформирование органов внутрен-
них дел – противодействие коррупции». О коррупции, впрочем, говорили ма-
ло. Журналистов живо интересовало, как именно милиция будет бороться с 
тем, что на языке Уголовного кодекса называется «недозволенные методы след-
ствия», а на языке правозащитников – «пытками и жестоким обращением с 
подследственными». Теперь в милицейском вузе студенты будут слушать 
курс лекций по правам человека, сообщил ректор университета внутренних 
дел, и по фактам применения тех самых «недозволенных методов» обещают 
проводить служебные расследования и передавать дела в прокуратуру, нака-
зывать виновных. Только вот доказать применение этих методов, по словам 
адвоката Бущенко, практически невозможно. Задержанный остается один на 
один с целой милицейской системой, и система эта наверняка будет, как и 
раньше, защищать своих. И ни один присутствующий на допросе сотрудник 
милиции никогда не подтвердит в суде, что его товарищ избивал задержан-
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ного, потому как честь мундира, дружеские отношения, да и самому завтра 
придется вести следствие. Какие-то жалобы, конечно, проверяются, но, по 
словам Александра Тарасенко, из более чем 400 заявлений, проверенных в этом 
году, подтвердилось около 10. А по сведениям Аркадия Бущенко, в результате 
прокуратура не возбудила ни одного уголовного дела. Куда делись 10 подт-
вержденных жалоб – вопрос к прокуратуре, которая на диспуте не присутст-
вовала. 

С одной стороны, проблема есть, и надо что-то делать. С другой – не 
пойман – не вор, а если верить на слово и каждый раз затевать служебное ра-
сследование, этим станут пользоваться преступники, чтобы повлиять на сле-
дователей. Конечно, не поспоришь и с главным «рекламным слоганом» пра-
воохранителей: «Милиция – всего лишь часть общества, со всеми его недостат-
ками и болезнями». 

Обе стороны имеют свои резоны. А если говорить о перспективах, то 
надежду вызывает некоторое смягчение нравов относительно показателей рас-
крываемости преступлений. Да и программу по борьбе с пытками, которую 
начала давеча Харьковская правозащитная группа, милиция обещала подде-
ржать. 

(«Объектив-Но», г. Харьков, №47, 20 ноября 2003 г.) 

* * * 
Людмила Клочко, м. Харків: 
Полковник Тарасенко прийшов на прес-конференцію прямо з селектор-

ної наради, за участю заступника міністра внутрішніх справ, що саме була 
присвячена реформуванню міліції. А основним завданням реформи є перехід 
від захисту інтересів держави до захисту людини, її прав та законних інтере-
сів. Пан Тарасенко запевнив, що піде у минуле боротьба за «процент раскри-
ваємості». Робота міліції буде оцінюватися за кількістю справ, що передані 
до суду. Норма на одного слідчого – 4 справи на місяць. Харківська міліція 
буде приділяти увагу невідкладному реагуванню на скарги громадян, випад-
ків відмови від реєстрації заяви не повинно бути. Обласне управління обіцяє 
вести непримириму боротьбу із зловживанням службовим становищем пра-
цівниками міліції. 

А.П. Бущенко повідомив про те, що Харківська правозахисна група по-
чинає великий, розрахований на 3 роки проект, що має назву «Кампанія проти 
катувань та жорстокого поводження в Україні». Існування такого ганебного 
явища, як катування, не дає нашій країні надії стати європейською країною. 

Можливо, сенсацією прес-конференції була реакція на досить гострі за-
киди правозахисників, щодо катувань. Заступник начальника обласного управ-
ління не став заперечувати, що таке явище існує, а тільки зазначив, що іноді пра-
цівники міліції для скорішого розкриття злочину припускаються неправомірних 
дій, «замість того, щоб попрацювати головою». До того ж зазначив: «Тільки якісь 
«партизани», що провели у лісі останні 10 років, не знають про Європейську кон-
венцію прав людини і не чули про Європейський суд», А тому міліція зацікавле-
на у співпраці з незалежними правозахисними організаціями у напрямку дотри-
мання прав людини. 

(«Права людини», м. Харків, №31, 1-15 листопада 2003 р.) 
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* * * 
Аркадій Бущенко, адвокат, експерт ХПГ з кримінального процесу: 
Як вже повідомлялося читачам бюлетеня, Харківська правозахисна група 

здійснює трирічний проект «Кампанія проти катувань та жорсткого повод-
ження в Україні» за фінансової підтримки Європейської Комісії. Одним з 
важливих завдань цього проекту є сприяння створенню законодавства, здат-
ного надати надійні гарантії від застосування катувань у різноманітних сфе-
рах правоохоронної діяльності. Особливо це стосується сфери арешту, затри-
мання та тримання під вартою під час кримінального судочинства. Але ін-
шим аспектом, який ми вважаємо одним з найважливіших, – це формування 
судової практики, яка, врешті решт, й визначає дійсний стан захищеності 
особи, що стикається з правоохоронними органами. Ми маємо намір слідку-
вати за розвитком судової практики у галузі арешту, затримання, попере-
днього тримання під вартою, додержання строків та інших процесуальних 
норм під час застосування цих заходів, та визначення відповідальності за по-
рушення прав тих, що позбавлені волі. 

Рішення, що наводиться нижче, люб’язно надане нам адвокатом Олек-
сандром Лісовим, стосується одного з важливих питань: відповідальності дер-
жави за незаконне тримання під вартою. 

Для того, щоб оцінити значення цього рішення, слід зазначити, що воно 
вирішує певну колізію у законодавстві. За загальним правилом кожен має ком-
пенсувати шкоду, завдану іншій особі. Стаття 443 Цивільного кодексу Украї-
ни створює спеціальну норму, згідно з якою відповідальність держави за не-
законні дії правоохоронців настає незалежно від їхньої персональної вини. 
Але статтею 2 Закону «Про порядок відшкодування шкоди, завданої грома-
дянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, про-
куратури і суду» для держави створено імунітет для численних випадків 
завдання шкоди правоохоронними органами. Наведемо повністю цю норму: 

«Стаття 2. Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, пе-
редбачених цим Законом, виникає у випадках: 

1) постановлення виправдувального вироку суду; 
2) закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у 

діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні 
злочину; 

3) відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної 
справи з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті; 

4) закриття справи про адміністративне правопорушення. 
Право на відшкодування шкоди, завданої зазначеними у статті 1 цього 

Закону оперативно-розшуковими заходами до порушення кримінальної спра-
ви, виникає за умови, що протягом шести місяців після проведення таких за-
ходів не було прийнято рішення про порушення за результатами цих заходів 
кримінальної справи або таке рішення було скасовано». 

Під парасолькою цієї норми держава має можливість порушувати будь-
які права особи, не ризикуючи ніякими фінансовими втратами, за умови, як-
що держава спромоглася отримати обвинувальний вирок суду або інше нере-
абілітуюче рішення. Не треба пояснювати, що це не тільки плекає почуття без-
карності у державних службовців, але й створює мотивацію за будь-яку ціну 
добитися обвинувального вироку. 
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Ця норма не тільки суперечить статті 56 Конституції України, але й 
статті 5 §5 Європейської Конвенції з прав людини, яка гарантує право на 
компенсацію у разі незаконного позбавлення волі. Наведене нижче рішення 
цікаве саме з погляду вирішення колізії між сучасними стандартами захисту 
особистої свободи та національним законодавством 

(«Права людини», м. Харків, №34, 1-15 грудня 2003 р.) 

* * * 
О зверствах родной милиции рассказали ведущим и телезрителям «Дво-

йного доказательства» («1+1») те, кто пережил их лично. Присутствовавший 
при этом высокий милицейский чин все отрицал и демонстративно был несо-
гласен с услышанным. К чести ведущих, они нашли возможность предупре-
дить о том, что будут следить после выхода этой передачи в эфир, как скла-
дывается жизнь нашедших в себе мужество рассказать о пытках в милиции, 
«чтобы она не стала хуже». 

И вот что интересно: правозащитные организации давно голосят о пыт-
ках, применяемых правоохранителями, о том, что пытают уже не только для 
того, чтобы повысить показатели раскрываемости, не только, чтобы «выбить 
нужные показания», но, случается, и для того, чтобы банально обирать, а 
проще – грабить невиновных. И что? Да ничего. Поэтому горький вывод од-
ного из ведущих о том, что в случае чего он в милицию обращаться не ста-
нет, а будет пытаться «разрулить» ситуацию самостоятельно, явно не ориги-
нален в нашей стране. Просто не все имеют возможность или не считают ну-
жным заявлять об этом публично. Ведь о том, как защищает милиция наши 
права, народ узнает не от министра внутренних дел, а от соседей, знакомых и 
сослуживцев. И эта «неликвидная» правда рождает только страх и желание 
избежать любых контактов с теми, к кому мы должны бы обращаться за по-
мощью в случае беды. И это тоже одна из причин наблюдаемой обществен-
ной депрессии. 

(«День», №226, 12 декабря 2003 г.) 
 
До громадської приймальні Харківської правозахисної групи у 2003 році 

звернулося 93 особи, які у своїх зверненнях скаржилися, що до них були за-
стосовані катування або жорстоке поводження. Порівняно з 2002 роком тако-
го роду звернень стало більше на 50%. Ми пов’язуємо збільшення таких зве-
рнень, по-перше, із загальним збільшенням звернень до ХПГ, по-друге, із 
тим, що наша організація широко сповістила про роботу за проектом «Кам-
панія проти катувань та жорстокого поводження в Україні», який здійсню-
ється Харківською правозахисною групою разом з партнерами у різних регі-
онах України за підтримки Європейської Комісії. До 14 організацій партнерів 
проекту звернулися 43 особи, які повідомляли про факти застосування до них 
катувань та жорстокого поводження. 

Серед цих звернень абсолютна більшість (73) надійшла від осіб, що від-
бувають покарання у місцях позбавлення волі або їх родичів, і стосується 
скарг на неправомірні дії міліції під час дізнання та попереднього слідства: 
примушення зізнань у злочині під фізичним та психологічним тиском, неви-
правдану жорстокість під час затримання. Необхідно зазначити, що жорстоке 
поводження й катування розглядаються авторами звернень, як правило, не у 
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якості самостійної проблеми, а як привід для оскарження судового рішення 
або зміни формулювання обвинувачування. У більшості випадків такі звер-
нення важко перевірити через те, що події сталися вже давно, не були розслі-
дувані належним чином і більшість доказів втрачено. Але з цього правила є 
виключення. 

Так, Олексій Тарасов, який вперше звернувся до ХПГ у 2000 році, а у 
2003-му був звільнений після відбуття покарання продовжує боротьбу за свої 
права. У листопаді 2003 року суд м. Макіївка у черговий раз відмінив поста-
нову прокуратури про відмову у відкритті справи проти працівників міліції, 
що піддавали Тарасова катуванням у 2000-му році. 

По справі подана скарга до Європейського суду з прав людини за стат-
тями 3, 6 Європейської конвенції. 

Олексій Афанасьєв був затриманий 01.04.2000 року у Харкові праців-
никами Київського райвідділу міліції м. Харкова, був жорстоко побитий з 
ціллю отримання зізнання у вчиненні злочину. Кримінальна справа за фактом 
катувань відкривалась і закривалась неодноразово і не була належним чином 
розслідувана. У січні 2003 році була подана скарга до Європейського суду за 
статтями 3 і 13 Європейської конвенції. Зараз ця справа знаходиться на стадії 
вирішення питання про прийнятність. 

Цими та іншими справами опікується Фонд допомоги жертвам катувань, 
що заснований ХПГ у рамках проекту «Кампанія проти катувань і жорстоко-
го поводження в Україні». Правову допомогу жертвам катувань надають ад-
вокати Фонду. Справи, що мають доказову базу й судову перспективу, Фонд 
підтримує фінансово. У описаних вище випадках правову допомогу надає ад-
вокат Харківської обласної колегії п. Бущенко. Зараз у провадженні Фонду 
знаходяться на різних стадіях 30 справ. Вже укладено 19 угод з адвокатами 
на надання правової допомоги.  

Наведемо короткий опис деяких справ 
Євген Бочаров (Харків). Був затриманий 11 квітня 2002 року співробіт-

никами кримінального розшуку Харківського міського управління внутрі-
шніх справ за підозрою у споєнні злочину. У той же день був вивезений у ліс 
і жорстоко побитий працівниками кримінального розшуку. Потім його підда-
ли катуванню за допомогою протигазу в одному з кабінетів Харківського мі-
ського управління внутрішніх справ. 12 квітня 2002 року був звільнений. У 
той же день був госпіталізований з черепно-мозковою травмою і близько мі-
сяця знаходився в лікарні. 18 квітня 2002 року звернувся зі скаргою до про-
курора Харківської області. Належного розслідування так і не було проведе-
но. Справа кілька разів припинялася, але відновлялася після оскарження. У 
ході розслідування встановлено тілесні ушкодження середнього ступеня тяж-
кості. У грудні 2003 року звернувся з формальною скаргою до Європейського 
суду з прав людини за статтею 3 Конвенції. 

Володимир Федоров (Полтава). 15 червня 2001 року на подвір’ї свого 
будинку був незаконно оглянутий лікарем-психіатром Полтавської централь-
ної районної лікарні Фісенко М.М. На підставі цього огляду лікар-психіатр 
поставив діагноз «хронічний мазевий розлад». Федоров звернувся до суду, і 
суд визнав дії ряду посадових осіб незаконними. Однак це рішення було змі-
нено постановою апеляційного суду Полтавської області, яким у позові Фе-
дорову було відмовлено. Федоров оскаржив це рішення у Верховний Суд, однак 
безуспішно.  
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7 березня 2003 року Федоров був затриманий працівниками міліції на 
підставі рішення лікаря-психіатра про його примусову госпіталізацію, але без 
судового рішення. Під час затримання він і його дружина були побиті пра-
цівниками міліції. Близько доби Федоров утримувався у психіатричній лікар-
ні м. Полтави, після чого був звільнений, тому що не мав потреби у госпіталі-
зації. Федоров звернувся до прокуратури Полтавської області зі скаргою. За 
скаргою була порушена кримінальна справа. На даний час ця справа припи-
нена. Починаються дії з оскарження даного рішення. Федоров також подав 
позов на незаконні дії лікаря-психіатра, адміністрації лікарні і працівників 
міліції. Позов дотепер не розглянутий. У жовтні 2003 року Федоров звернув-
ся зі скаргою до Європейського Суду з прав людини на порушення статті 8 
Конвенції по подіях 2001 року. У випадку безуспішного вичерпання націона-
льних засобів захисту щодо подій 2003 року, буде подана скарга до Європей-
ського Суду за статтями 3, 5 і 8 Конвенції. 

Олексій Захаркін (Калуш, Івано-Франківська область). 17 травня 2003 
року був затриманий працівниками кримінального розшуку Вовчинецького 
районного відділу міліціїї. З 17 травня до раннього ранку 24 травня знахо-
дився у різних районних відділах міліції Івано-Франківської області, де під-
давався катуванням: його підвішували, прив’язавши руками до лому, одягали 
протигаз, заповнений якоюсь рідиною, просто закривали отвір протигазу, 
щоб викликати асфіксію, бризкали в очі з газового балончика. Після півночі 
24 травня 2003 року в Калушському районному відділі міліції намагався по-
кінчити з собою, перерізавши вени. Був доставлений у лікарню. 

Подав скаргу із проханням порушити кримінальну справу проти приче-
тних до катувань працівників міліції. Лише в листопаді 2003 року справа бу-
ла порушена прокуратурою Івано-Франківської області. В даний час прово-
диться розслідування. 

У жовтні 2003 року подав скаргу до Європейського Суду на порушення 
статей 3 і 5 Конвенції. 

Денис Корнєв (Харків). 16 травня 2003 року був затриманий співробіт-
никами лінійного відділу міліції за підозрою в споєнні злочину. Був побитий 
з метою одержати визнання. 19 травня був звільнений на підписку про неви-
їзд. У вересні 2003 року звернувся в прокуратуру зі скаргою на застосування 
катувань. У порушенні кримінальної справи було відмовлено. В даний час 
починаються спроби скасувати рішення прокуратури. 

2 грудня 2003 Корнєв був викликаний повісткою в Червонозаводський 
суд м. Харкова на судовий розгляд. Не з’явився через хворобу. Мати Корнєва 
представила судді відповідні медичні документи. У той же день суддя виніс 
постанову про взяття під варту у зв’язку з тим, що Корнєв ухилився від суду. 
8 грудня 2003 року він був затриманий і відправлений до СІЗО. 9 грудня 2003 
року були подані апеляція на постанову судді в апеляційний суд Харківської 
області, а також скарга до Червонозаводського суду м. Харкова з проханням 
невідкладно розглянути законність взяття під варту і подальше утримання під 
вартою Корнєва. Апеляційний суд відмовився розглядати апеляцію з форма-
льних підстав. Скарга до Червонозаводського суду дотепер залишається без 
відповіді. 

Підготовлена скарга до Європейського Суду на порушення статті 5 § 1, 
5 § 3, 5 § 4 Конвенції. 

 Ольга Біляк, жителька Києва, інвалід 2 групи довічно, матір неповно-
літньої дитини за рішенням суду першої інстанції була визнана винною в тому, 
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що 7 листопада 2002 року вона, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, 
завдавши потерпілій А. легкі тілесні ушкодження, заволоділа майном, знахо-
дячись при цьому у змові з громадянкою С.  

Біляк Ольга – непитуща людина у зв’язку з тим, що вона приймала лікі, 
несумісні з алкоголем. У той час, коли відбувся розбійний напад, Біляк знахо-
дилася у своїх батьків. Вирок у відношенні Біляк було скасовано апеляційним 
судом, кримінальна справа була повернута для додаткового розслідування, а 
Біляк направлена до слідчого ізолятору. Захворювання, на яке страждала Біляк, 
входить до переліку захворювань, затвердженому спільним наказом Держдепар-
таменту з питань виконання покарань і Міністерства Охорони здоров’я України 
і є підставою для звільнення засуджених від покарання.  

Начальник СІЗО направив лист слідчому, про те що Біляк тяжко хвора і 
не може брати участь у слідчих діях, але при цьому не відзначив, що вона не 
може утримуватися в умовах позбавлення волі з подібним захворюванням.  

Слідчий направив до СІЗО постанову про звільнення Біляк. На питання 
адвоката, чому про це не повідомили батькам і адвокату, слідчий не відповів.  

30.01.04 о п’ятій вечора Біляк було начебто звільнено із СІЗО на підписку 
про невиїзд, але її ніхто з родичів не бачив, і ніхто не знав про месце її знаход-
ження. Рідні шукали її скрізь: телефонували у лікарні, райвідділи міліції, швид-
ку допомогу.  

Згодом виявилося, що Ольга Біляк померла 01.02.2004 року о 22 годині 
у камері СІЗО. 

Адвокат знайшов її тіло в морзі. Є копія листа, що труп було доставлено 
у морг із СІЗО 30.01.04.  

Адвокат просить порушити кримінальну справу за фактом смерті Біляк 
Ольги. Винести постанову про призначення по справі судово-медичної експер-
тизи, з цією метою вилучити із СІЗО особисту справу Біляк О. І всю її медичну 
документацію надати в розпорядження експертів.  

 
 Віктор Грущак (с. Звірівка, Новоукраїнський р-н, Кіровоградської обл.) 

15 -16 липня слідчий, черговий і робітник ДАІ силою «вибивали» з нього 
показання. 16 липня 2003 року, його було доставлено у хірургічне відділення 
лікарні з внутрішньою травмою живота, розривом селезінки й больовим 
шоком. Гущака прооперували, селезінку було видалено. 28 липня 2003 року, 
прокуратурою району за фактом нанесення тілесних ушкоджень Грущаку 
В.І., вікрито кримінальну справу .  

 
Рабочий Ігор і Лисовець Анатолій (Бахчисарай, Крим) адвокат 

А. Лісовий. У липні – грудні 2002 р. були піддані нелюдському поводженню 
і катуванням посадовими особами Бахчисарайського райвідділу міліції з 
метою примусити Рабочего І.Н. і Лисовця А.В. зізнаватися у вчиненні навмис-
ного вбивства 04.07.2002 р. Лисовец А.В. із грудня 2002 р. утримувався під 
арештом, Рабочему І.В. був обраний запобіжний захід – підписка про невиїзд. 
04.11.2003 р. постановою апеляційного суду АР Крим кримінальну справу 
повернуто на додаткове розслідування. Раніше в 2002 – 2003 р. Рабочий І. Н, 
Лисовец А. В. неодноразово зверталисяся зі скаргами до посадових осіб проку-
ратури й органів внутрішніх справ, у тому числі – до Генерального прокурора 
і до міністра внутрішніх справ. Але, протягом 2002 р.м. ніким з посадових 
осіб адекватних мір прийнято не було. Не було порушено кримінальну справу 
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за фактами перевищення влади, зловживання владою, не було проведено роз-
слідування, ніхто не був притягутий до відповідальності.  

Навіть справи, що потрапили до провадження Фонду не завжди закін-
чуються вдало. Кірпиченко Сергій (м. Донекцьк) розповів, що був затриманий 
29.01.2003 року співробітниками Пролетарського райвідділу міліції м. Донецька 
у себе вдома. Піл час затримання був побитий, хоч опору не оказував. У рай-
відділку Кирпиченка піддали катуванню з метою отримання від нього зізнан-
ня у вбивстві. Чотири рази йому надівали на голову поліетиленові пакети на-
повнені сигаретним димом, били, викручували пальці на ногах. Все це трива-
ло декілька годин, навіть не дивлячись на те, що у Кірпиченка були свіжі 
поранення, про які міліціонери знали. Кірпиченка тримали у міліції 10 діб, 
поки не зійшли сліди катувань. Медична допомога не надавалася. Тричі Кір-
пиченко подав скарги на ім’я прокурора, але отримував відмову у порушенні 
кримінальної справи, суд, до якого звернувся Кірпиченко, теж відмовив у по-
рушенні справи.  

Серед звернень до ХПГ і прегіональних партнерів проекту є й звернення 
про погані умови тримання у місцях позбавлення волі. 

Так пані Алієва і Пчелкіна звернулися до ХПГ із проханням домогти про-
вести медичне обстеження їх синів, що утримуються в СІЗО № 27, м. Харків 
вже понад 5 років. Адмінистрація СІЗО на наше звернення відповіла про про-
ведення належного обстеження й лікування. 

Геннадій Дроздов і Андрій Овсянніков скаржилися на умови тримання у 
ізоляторі тимчасового тримання у місті Севастополі. По цих скаргах було про-
ведено спільну акцію партнерами проекту «Кампанія проти катувань» – на-
писані листи до керівництва ІТТ, прокуратури, було привернуто увагу преси. 
Дроздову і Овсяннікову була надана медична допомога.  

На звернення по справі Рибакова, що скаржився на погане поводження у 
ІТТ м. Ялта, і, навіть, об’являв голодування, двічі прокуратура АР Крим 
виносила постанову про відмову у відкритті кримінальної справи,  

Далі надано огляд повідомлень партнерів проекту «Кампанія проти кату-
вань та жорстокого поводження в Україні».  

До громадської приймальні МТПЛ-УС, м. Київ за період дії проекту з 
жовтня 2003 р. по грудень 2003 року звернулось 144 заявника, 21 з них по-
відомляють про застосування до них катувань або жорстокого поводження.  

Так, було отримано лист від Ступак Клавдії Єгорівни, в якому вона по-
відомляє, що 25.01. 2003 року в селищі Зайцево, Микитівського р-ну, Доне-
цької області було вбито подружжя Силаків. Як свідчить Ступак Клавдія 
Єгорівна, мати підозрюваних у вчиненні вбивства, в селище «приїхало багато 
працівників міліції», які «затримували всіх підряд без попередження. Звезли 
більше ста чоловік, багатьох тримали 2-3 доби. Піддавали побиттю, надягали 
протигаз з перекритим отвором для доступу кисню – вибивали зізнання. Ве-
лика кількість затриманих була готова зізнатися у вчиненні вбивства, тільки 
б залишитись живими». Були затримані і Ступак Клавдія Єгорівна з сином 
Миколою. «Били, надягали протигаз і вимушували підписати документи, що 
стосувалися справи. Погрожували, що якщо не підпишемо, то вб’ють нас і 
вивезуть на звалище». Ступак К. Є. була звільнена з районого відділу міліції 
за чотири доби. Пізніше був затриманий і її старший син Ступак Олександр. 
Під час досудового слідства слідчі прокуратури Микитівського району Гуль-
ченко, Средченко, Долженко піддавали Олександра та Миколу Ступаків жор-
стокому побиттю, щоб отримати їхні особисті підписи в документах, що сто-
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сувалися справи, порушеної за фактом вбивства подружжя Силаків. На час 
звернення проти Олександра та Миколи Ступаків порушено кримінальну 
справу, відбулося декілька судових засідань. Але про факти насильства мож-
на зробити висновок лише з заяви матері підсудних. Відомості про це пору-
шення з інших джерел: відсутні. Пані Ступак зверталася з заявами до Генера-
льної прокуратури України і до прокуратури Донецької області, а також наді-
слала два звернення до Адміністрації Президента України (у липні та вересні 
2003 року) та Кабінету Міністрів України. На підставі цих звернень наступ-
ний судовий розгляд справи було відкладено з метою більш ретельного ви-
вчення матеріалів справи. 

Як повідомляє Галина Газигулаєвна Турсина, її син Турсин Микола Ми-
колаєвич, який страждає на психічне захворювання, вночі з 28 на 29 березня 
2003 року випадково побачив на землі мертве тіло і одразу ж викликав швид-
ку допомогу. А вже через тиждень (3 квітня 2003 року) його було заарешто-
вано як підозрюваного у вчиненні цього вбивства. Під час проведення слідст-
ва працівниками Червоногвардійського РВВС Донецької області до Турсина 
були застосовані побиття та катування електричним струмом з метою отри-
мання зізнання у вбивстві. Як пише мати, Микола Турсин розповів про це в 
судовому засіданні. 

Ще сім осіб, що засуджені до різних строків позбавлення волі за ст. 93 
ст.94 КК України у ред 1960 р., вважають, що засуджені безпідставно, тому, 
що обвинувачення проти них ґрунтуються на їх зізнаннях, що отримані, за 
словами засуджених, під брутальним фізичним й психологічним тиском. 

Про неправомірні дії працівників Дзержинської виправної колонії спо-
віщали дві особи, такі ж листи були отримані і приймальнею ХПГ. На запит, 
щодо цих дій Держдепартамент з питань виконання покарань відповів лис-
том, в якому сповіщалося, що факти не підтвердилися. До цих відповідей бу-
ло долучено копії пояснень самих скаржників, в яких скасовувалися усі по-
передні претензії. Особи, що відбувають покарання у виправній колонії №58, 
м. Ізяслав, зверталися до МТПЛ-УС зі скаргою на дії заступника начальника 
колонії. Саме за його розпорядженням 17 грудня 2003 року на територію ко-
лонії було введено військовий підрозділ. «Солдати в касках, бронежилетах 
уривалися в камери, почали стріляти угору, вимагали, щоб засуджені вийшли 
з камер, примушували лягти на підлогу. Потім, наказуючи вибігати з камер, 
наступали на голови засуджених та били прикладами автоматів. В коридорі 
примушували ставати обличчям до стіни на «розтяжку». Далі почалося жорс-
токе побиття (били по нирках та ребрах). Осіб, які від болю втрачали свідо-
мість, виносили на двір та обливали крижаною водою. Під час побиття сол-
дати допитували кожного з засуджених, натягуючи йому на обличчя шапку. 
Вимагали назвати статтю, та строк позбавлення волі. Після «допиту» знову 
загнали до камер». Засуджені зверталися до начальника виправної колонії та 
його заступника за поясненнями. Начальник колонії пан Снегир С.В. пояс-
нив, що у колонії відбувався плановий обшук, і він не вбачає незаконних дій 
з боку адміністрації. Також, начальник колонії заборонив засудженим скар-
житися будь-куди.  

Працівники Костянтинівського Управління Держветмедицини Ситеч-
ко Л.Н., Масенко О.І., Таций О.В. у своєму зверненні до Центру «Бахмат» 
пишуть, що пані Таций було побито заступником начальника управління 
Шаповаловим прямо на робочому місці у присутності свідків. Є висновки су-
дмедекспертизи, подано позов до суду, прокуратура відкрила провадження 
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по кримінальній справі. Але розслідування затягується. Сама постраждала 
звільнена з роботи, на свідків здійснюється тиск. 

Пані Захарова С.В. у своїй заяві сповіщає про факти катування її дочки 
Анжеліки Рожкової з 4-го по 7-ме серпня 2003 року працівниками Констан-
тинівського ОБОЗу. Не витримавши знущань, Рожкова підписала зізнання у 
скоєнні злочину. 8 серпня 2003 року Артемівський слідчий ізолятор відмови-
вся прийняти Рожкову через сліди телісних ушкоджень. На саму заявницю і 
свідка здійснюється тиск, їм погрожують, що проти них теж відкриють кри-
мінальну справу. Донецька обласна прокуратура розглянувши заяву про не-
правомірні дії працівників Константинівського УБОЗу не знайшла підтвер-
дження фактам, що були викладені у заяві, не дивлячись на наявність висно-
вків судово-медичної експертизи, свідчення 2 осіб, що чули нелюдські крики 
Рожкової під час допиту, а також на відмову Артемівського СІЗО про перевід 
до них Рожковой. 
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