
 

 

 

 

МОНІТОРИНГ ПУНКТІВ ПРИЙОМУ ПЕРЕДАЧ ТА ПОСИЛОК ВІД РОДИЧІВ ТА 

БЛИЗЬКИХ ДО УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 

ТА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЦОЗ ДКВС УКРАЇНИ  

 

На виконання пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2012 

року № 211  зі змінами «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»1 та з метою 

своєчасного і повного проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо 

запобігання поширенню короновірусу COVID-19 в установах виконання покарань, слідчих 

ізоляторах та закладах охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби 

України, Міністерство юстиції України 13.03.2020 року видало наказ № 950/52, відповідно 

до якого з 12 березня 2020 року впроваджено карантин. 

Спільним наказом Міністерства юстиції, Державної установи «Центр охорони 

здоров’я»,  Департаменту з питань виконання кримінальних покарань від 12.03.2020 року № 

57-ОД/08/ОД-20 був затверджений План протиепідемічних заходів щодо запобігання 

занесенню і поширенню в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС 

України гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом на 2020 рік. 

Центром охорони здоров’я ДКВС України розроблено Інструкцію про організацію 

прийому посилок (передач) в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах 

Державної кримінально-виконавчої служби України на період запровадження режиму 

надзвичайної ситуації (далі – Інструкція) та листом від 27.03.2020 року № 1227/5 була 

направлена як рекомендація до Департаменту з питань виконання кримінальних покарань. 

Громадська організація «Україна без тортур» ініціювала громадську ініціативу 

моніторингу дотримання протиепідемічних заходів в пунктах прийому передач та посилок 

від родичів та близьких у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань. Для цього 

було розроблено алгоритм та залучені монітори Національного превентивного механізму 

(НПМ). 

Моніторинг дотримання протиепідемічних заходів в пунктах прийому передач та 

посилок від родичів та близьких у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань 

відбувався у 2 етапи. У рамках першого етапу візити здійснювалися силами моніторів НПМ 

у 7 слідчих ізоляторів та УВП з функцією слідчого ізолятору (ДУ «Львівська УВП (№19), 

ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань (№12)»,  ДУ «Черкаський СІ», ДУ 

«Херсонський СІ», ДУ «Криворізька УВП (№3)», ДУ «Харківська УВП (№27)», ДУ 

«Полтавська УВП (№23)»). У другому етапі до моніторингу долучилися активісти БО 

«FREE ZONE» та відбулися візити до 6 слідчих ізоляторів та установ виконання покарань з 

функцією слідчого ізолятору (ДУ «Дніпровська УВП (№4)», ДУ «Житомирська УВП (№8)», 

ДУ «Київський слідчий ізолятор», ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор», ДУ 

«Чернігівський слідчий ізолятор» та  повторний візит до ДУ «Черкаський слідчий ізолятор». 

Окремо хочемо зазначити, що між двома етапами відбулися візити Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в рамках реалізації Національного 

превентивного механізму  з метою вивчення стану забезпечення заходів із запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 в слідчих ізоляторах та УВП. 

 

Забезпечення права на інформацію для відвідувачів приміщення 

Під час I етапу моніторингу було виявлено, що в усіх закладах були в наявності 

оголошення про обмежувальні заходи у зв’язку з протиепідемічними заходами та 

рекомендації щодо профілактики захворювання на COVID-19. В той же час не було в 

                                                   
1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF 
2 http://pk.khpg.org/files/docs/1585241407.pdf 



 

наявності інструкції щодо прийому передач та посилок від родичів та близьких до установ 

Державної кримінально-виконавчої служби України та закладів охорони здоров’я ЦОЗ 

ДКВС України на період запровадження режиму надзвичайної ситуації  у Львівській УВП 

(№19), Черкаському СІ, Харківській УВП (№27) та Полтавській УВП (№23). Наприклад,  у 

Черкаському СІ були наявні інструкції щодо заборони прийому продуктів з нетривалим 

терміном зберігання. Однак відсутні загальні інструкції щодо правил передачі посилок у 

карантинний період. 

 

 
ДУ «Черкаський СІ» 

 

Також в Львівській УВП (№19), Черкаському СІ, Харківській УВП (№27) та 

Херсонському СІ не було  Переліку медикаментів, які є у наявності в медичній частині, що 

дуже важливо, особливо в частині наявності ліків, що застосовуються при COVID-19, а саме: 

жарознижувальні та противірусні засоби, ліки, які впливають на імунну відповідь, та 

антибіотики для лікування ускладнень при COVID-19.  На нашу думку, дуже важлива 

наявність також інформації щодо наявності в установах антисептиків3. 

II етап моніторингу показав, що також в усіх відвіданих закладах були в наявності 

оголошення про обмежувальні заходи у зв’язку з протиепідемічними заходами та 

рекомендації щодо профілактики захворювання на COVID-19. Монітори також при 

повторному візиті у Черкаський слідчий ізолятор відмітили наявність інструкції щодо 

прийому передач та посилок від родичів та близьких до установ Державної кримінально-

виконавчої служби України та закладів охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України на період 

запровадження режиму надзвичайної ситуації. 

В усіх закладах в наявності була інформація про профілактику інфікування і 

поширення коронавірусу, є оголошення про обмежувальні заходи у зв’язку з 

протиепідемічними заходами (щодо кількості присутніх у кімнаті, дистанції та необхідності 

                                                   
3 http://covid19.dec.gov.ua/#rec177255061 



 

ЗІС), але у Київському слідчому ізоляторі оголошення були пошкоджені та протерміновані. 

 

 
ДУ «Київський слідчий ізолятор» 

 

У Дніпровській УВП №4 та Житомирській УВП №8 були відсутні на дошках 

оголошень Інструкції щодо прийому передач та посилок від родичів та близьких до установ 

Державної кримінально-виконавчої служби України та закладів охорони здоров’я ЦОЗ 

ДКВС України. 

Другий етап моніторингу показав, що лише у Дніпровській УВП №4 був відсутній 

перелік медикаментів, які є у наявності в медичній частині. 

 

Порушення права на отримання тих самих засобів та приналежностей для захисту і 

особистої гігієни, яких повинно дотримуватись населення в цілому 

Пунктами 2, 3 Інструкції передбачено, що приміщення для прийому передач та 

посилок повинно бути забезпечено дезінфекційними засобами. Особи, які здійснюють 

передачу посилок, повинні проводити обробку рук наявними антисептиками для рук в 

приміщенні прийому посилок безпосередньо перед передачею посилки персоналу 

установи Державної кримінально-виконавчої служби України або закладів охорони 

здоров’я ЦОЗ ДКВС України. 

В той же час, під час I етапу моніторингу, було виявлено, що у Черкаському СІ та 

Львівській УВП (№19) немає антисептиків у загальному для відвідувачів доступі. 

II етап моніторингу показав також, що у Дніпровській УВП №4, Житомирській УВП 

№8 та Київському СІ теж немає антисептиків у загальному для відвідувачів доступі. 

У Житомирську УВП №8 здійснювався візит через 2 місяці після моніторингового 



 

візиту Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини4 У звіті 

зазначено що «…Персонал установи, який здійснює прийом посилок (передач) забезпечений 

засобами індивідуального захисту (халатами, медичними масками та медичними 

рукавичками). В приміщенні прийому посилок (передач) наявні спиртовмісні антисептики 

для рук та мийна-дезінфікуючі засоби в необхідній концентрації. Обов’язковій 

дезінфекційній обробці піддаються продукти харчування, предмети першої необхідності та 

інші речі та предмети, які можливо обробити дезінфекційним розчином. Також вони 

додатково подаються опромінюванню бактерицидними лампами та зберігаються в 

окремому приміщенні з дотриманням відповідного температурному режимі…». 

В той же час протягм 2 місяців під час моніторингу приміщення ми не побачили у 

загальному доступі для відвідувачів спиртовмісні антисептики. 

 

Згідно п. 6 Інструкції, Особи, які здійснюють передачу посилки, мають бути у засобах 

індивідуального захисту (медичних масках) 

ЗІЗ (медичними масками) відвідувачі в усіх установах забезпечують себе власними 

силами, тобто установи не забезпечують засобами індивідуального захисту відвідувачів – 

рукавичками та медичними масками.  Також немає інформації щодо найближчої аптеки, де 

їх можна придбати, якщо у відвідувачів немає ЗІЗ. Так, у Львівській УВП (№19) під час 

спостереження було виявлено, що відвідувачі приходили у власних масках. Один відвідувач 

був без маски. Всі відвідувачі були без рукавиць. 

Під час II етапу моніторингу у Дніпровській УВП №4 на момент візиту (з 8.00 до 

10.00) жодного відвідувача не було в одягнутій за правилами масці, тим більш у масці та 

рукавичках. Аналогічна ситуація у Київському слідчому ізоляторі. Моніторинг 

Миколаївського слідчого ізолятора засвідчив, що відвідувачі медичними масками 

забезпечують себе власними силами, є в наявності оголошення щодо необхідності 

користуватися засобами захисту.    Також в наявності була інформація  щодо розташування 

найближчої аптеки, де можна придбати  ЗІЗ.    Під час спостереження було виявлено, що 

відвідувачі приходили у власних масках. П’ять  відвідувачів були  без масок. Двоє в масках. 

Всі відвідувачі були без рукавиць. Але в кімнаті була в наявності коробка с одноразовими 

рукавичками. 

                                                   
4 http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/rotiep%D1%96dem%D1%96chnix-zaxod%D1%96v-ta-

zabezpechennya-prav-u-zhitomirsk%D1%96j-ustanov%D1%96-vikonannya-pokaran/  

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/rotiep%D1%96dem%D1%96chnix-zaxod%D1%96v-ta-zabezpechennya-prav-u-zhitomirsk%D1%96j-ustanov%D1%96-vikonannya-pokaran/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/rotiep%D1%96dem%D1%96chnix-zaxod%D1%96v-ta-zabezpechennya-prav-u-zhitomirsk%D1%96j-ustanov%D1%96-vikonannya-pokaran/


 

 
ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» 

 

Також можна відмітити, як позитивну практику, що у Черкаському слідчому 

ізоляторі були в наявності медичні маски для відвідувачів, які знаходилися у молодшого 

інспектора й за потреби видавалися відвідувачам. 

 

 
ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» 

 

Якщо не регламентовано забезпечення відвідувачів ЗІЗ адміністрацією установ, то, 

відповідно п. 1 Інструкції, персонал установ, який приймає передачі та посилки, 



 

повинен працювати у засобах індивідуального захисту (халат, маска медична, 

рукавички). Також для забезпечення безпеки та захисту здоров’я працівників, роботодавець 

зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання 

ЗІЗ, відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 29.11.2018  № 1804 «Про 

затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»5. 

Так, було виявлено, що персонал, який приймає передачі, не в повному обсязі 

забезпечений засобами індивідуального захисту. У Черкаському слідчому ізоляторі 

працівниця, яка приймала передачу, була в одноразових рукавичках та медичній масці. У 

Харківській УВП (№27) були відсутні  халати, У Львівській УВП (№19) були відсутні 

халати та рукавички. 

 

 
ДУ «Львівська УВП №19» 

 

Хоча Інструкцією не передбачено, що  персонал установ, який приймає передачі та 

посилки, повинен працювати у захисних окулярах, але у Херсонському слідчому ізоляторі та 

Криворізькій УВП (№3) персонал був забезпечений засобами індивідуального захисту в 

повному обсязі, в тому  числі й захисними окулярами. А під час повторного візиту, під час  

II етапу моніторингу у Черкаський слідчий ізолятор персонал був забезпечений повним 

комплектом ЗІЗ, в тому й числі й захисним щитком. 

II етап моніторингу засвідчив, що персонал який приймає передачі у Дніпровському 

                                                   
5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1494-18  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1494-18


 

УВП №4 (2 вікна) не мав жодного з елементів ЗІЗ  – ані масок, ані рукавичок, ані окулярів. 

У Житомирській УВП №8 робота персоналу приміщення для прийому розподілена 

наступним чином:  

– Один працівник, який приймає заяви від відвідувачів для здійснення передач, в якого 

є в наявності рукавички та захисна маска; халат та захисні окуляри – відсутні;  

– Два працівники, які здійснюють безпосередній прийом посилок та передач, у яких є в 

наявності  рукавички, захисна маска і халат; захисні окуляри – відсутні. 

У Київському СІ та у Миколаївському СІ у персоналу були медичні маски, але 

знаходилися на шиї, в наявності халати, але ні рукавичок, ні захисних окулярів не було.  

 

 
ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» 

 

У повному обсязі, враховуючи специфіку моніторингових візитів,  не вдалося 

виявити забезпечення приміщень бактерицидними лампами. За інформацією моніторів про 

наявність бактерицидних ламп, обладнанням забезпечені Херсонський СІ, Криворізька УВП 

(№3) та Полтавська УВП (№23). 

При спостереженні було з’ясовано, що в більшості відвідувачі при наявності 

антисептиків обробляють руки, але у Черкаському СІ чоловік, що передавав посилку під час 

візиту, був без рукавичок та маски. Оскільки антисептика та засобів індивідуального захисту 

в кімнаті прийому-передачі посилок немає, він змушений був робити це таким чином. Але 

під час повторного моніторингу у Черкаський СІ антисептики вже були у наявності. Також 

моніторами було з’ясовано, що є в наявності бактерицидна лампа, обробка проводиться 

молодшим інспектором з прийому передач та посилок, але не було в наявності журналу 

опромінювання бактерицидною лампою.  



 

 
ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» 

 

У більшості установ забезпечується дистанційний режим, також, як у Херсонському 

СІ, є оголошення з інформацією про кількість осіб та норму площі на одну особу, яка 

роздрукована та розміщена при вході. В той же час, при моніторинговому візиті у 

Черкаський СІ під час I етапу, монітором зазначено, що розмітки на підлозі, ані оголошення 

з проханням дотримуватися дистанції на дверях кімнати чи безпосередньо у приміщенні – 

немає. В Львівській УВП (№19) дистанційний режим не дотримується, у невеличкому 

приміщенні одночасно перебувало 5 осіб. 

II етап також показав, що відвідувачами не дотримується дистанційний режим. Так, у 

Дніпровській УВП№4 кімната для прийому передач достатньо велика, є два вікна для 

прийому. Згідно з оголошенням у кімнаті може знаходитися не більше 10 осіб. Проте, 

кількість відвідувачів не контролюється персоналом. На момент візиту, о 9 годині в кімнаті 

знаходилося 12 осіб, о 9.30 – 17 осіб, о 10.00 – 19 осіб. Дистанція 1,5 м один від одного не 

дотримується. Відвідувачі без масок та рукавичок. Черга достатньо велика. У частини осіб 

маски були, але спущені на підборіддя, у частини зовсім відсутні. При передачі 

продуктів/речей персоналу установи, маски відвідувачами не одягались; ані речі, ані руки 

дезінфектором не оброблялись.   



 

 
ДУ «Дніпровська УВП(34) 

 

 

 
ДУ «Київський слідчий ізолятор» 

 

В більшості установ  моніторами було зафіксовано, що  продукти та інші товари 

приймаються у магазинній упаковці та упаковка не пошкоджена. Але така ситуація 

спостерігається не в усіх установах. Наприклад, при моніторингу Черкаського СІ на I етапі 



 

було повідомлення від монітора про те, що частина продуктів  була в магазинній упаковці, а 

інша – запакована в домашніх умовах, по Львівській УВП (№19) про те, що «вакуумні 

упаковки частково відсутні (домашній сир був розсипаний на підлозі)». Під час ІІ етапу 

моніторингу було виявлено у Дніпровській УВП №4, що товари приймаються без 

врахування карантинних заходів: частину приймають у магазинній упаковці, частину – у 

пакетиках (домашня упаковка), товари (наприклад, одяг, взуття) – без пакетів. 

Безпосередньо у приміщенні кімнати відвідувачем пересипався цукор із магазинної 

упаковки до пакетику. У Київському СІ якщо упаковка у вигляді пакету, то його персонал 

«розв’язує та голими руками передивляється овочі та фрукти». 

Взагалі, монітором, який здійснював візит до Львівській УВП (№19,) було зазначено, 

що приміщення для прийому передач перебуває в антисанітарному стані: не прибрано, 

задуха, відсутність свіжого повітря. Доступ для осіб з інвалідністю відсутній.  

Також треба зазначити, що Всесвітня організація охорони здоров’я 15 березня 2020 

року підготувала тимчасове керівництво: «Підготовленість, профілактика та контроль 

COVID-19 в тюрмах та інших місцях ув’язнення», де окремо зазначені заходи профілактики, 

в тому й числі заходи особистого захисту, в яких є одна з рекомендацій у ключових місцях в 

яких є високий ризик інфікування обладнати контейнерами для сміття з кришкою та 

педаллю, але саме у кімнатах для прийому передач під час здійснення моніторингу ми 

бачили непристосовані ящики для сміття, особливо з врахуванням  епідемії COVID-19. 

 

 
ДУ «Львівська УВП №19» 



 

 
ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» 

 

 
ДУ «Житомирське УВП№8» 



 

 
ДУ «Київський слідчий ізолятор» 

 

При здійсненні візитів не вдалося з’ясувати в повному обсязі питання обробки 

приміщення для прийому передач та посилок дезінфекційними засобами, а саме: хто 

проводить обробку, якість проведення обробки поверхонь та приміщень та здійснення 

опромінювання приміщень бактерицидними лампами. 

 

ВИСНОВКИ 

Отже, при наявності відповідних ресурсів та контролю з боку керівництва, установи 

забезпечують виконання протиепідемічних заходів в приміщеннях прийому посилок 

(передач) в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-

виконавчої служби України на період запровадження режиму надзвичайної ситуації, але за 

результатами моніторингу хочемо зазначити, що це здійснюється не в повному обсязі.  

Так не забезпечується: 

- в повному обсязі інформація щодо обмежувальних заходів, а також щодо переліку 

медикаментів та товарів медичного призначення, які є у наявності в медичній 

частині; 

- контроль виконання маскового режиму та дистанційного режиму відвідувачами; 

- персонал, який приймає передачі, не в повному обсязі забезпечений засобами 

індивідуального захисту; 

- приміщення для прийому передач та посилок в повному обсязі не забезпечено 

дезінфекційними засобами. 



 

- Кімнати для відвідувачів не забезпечені контейнерами для сміття з кришкою та 

педаллю. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Міністерству юстиції України: 

 

- Забезпечити приміщення прийому посилок (передач) в установах виконання покарань 

та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України на період 

запровадження режиму надзвичайної ситуації інформацією щодо прийому передач та 

посилок від родичів та близьких до установ Державної кримінально-виконавчої 

служби України та закладів охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України на період 

запровадження режиму надзвичайної ситуації, Переліку медикаментів, які є у 

наявності в медичній частині, оголошень щодо дотримання дистанційного режиму.  

- Забезпечити приміщення прийому посилок (передач) в установах виконання покарань 

та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України на період 

запровадження режиму надзвичайної ситуації антисептиками для обробки рук 

відвідувачами в повному обсязі. 

- На підлозі приміщення прийому посилок (передач) в установах виконання покарань 

та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України на період 

запровадження режиму надзвичайної ситуації розмістити відповідні відмітки, які 

дозволяють триматись дистанції, поки інша людина оформлює передачу. 

- Забезпечити персонал, який приймає передачі, повним комплектом засобів 

індивідуального захисту. 

- Розробити інструкцію щодо проведення дезінфекції в установі/закладі під час 

карантину щодо CОVID-19, призначити відповідальних осіб та провести відповідне 

навчання осіб, які проводять дезінфекцію. 

- Забезпечити персонал, який проводить дезінфекцію приміщень ЗІЗ, інвентарем та 

дезінфекційними засобами. 

- Обладнати кімнати для відвідувачів приміщень прийому посилок (передач) в 

установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-

виконавчої служби України контейнерами для сміття з кришкою та педаллю. 

 

Загальний звіт підготовлено Громадською організацією «Україна без 

тортур» на основі індивідуальних звітів громадських моніторів, які на 

волонтерських засадах здійснили реалізацію громадської ініціативи. 

Моніторинг здійснювався активістами ГО «Україна без тортур» та БО 

«FREE ZONE». I етап – 1 декада квітня 2020 року, II етап – 2 декада 

червня 2020 року. 

 


