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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

КЗК, Комітет – Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню

чи покаранню

Підкомітет з попередження катувань ООН, 
Підкомітет – Підкомітет по запобіганню катуванням чи інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини

Конвенція проти катувань – Конвенція проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання

Конвенція з прав людини – Європейська Конвенція про захист прав людини

і основоположних свобод

КВК України – Кримінально-виконавчий кодекс України

КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України

КК України – Кримінальний кодекс України

ПВР УВП – Правила внутрішнього розпорядку установ виконання 

покарань, затверджені наказом Міністерства юстиції 

України від 28.08.2018 № 2823/5

ПВР СІЗО – Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів 

Державної кримінально-виконавчої служби України, 

затверджені наказом Міністерства юстиції України від 

14.06.2019 № 1769/5

Департамент з ПВКП – Департамент з питань виконання кримінальних 

покарань 

ЦОЗ ДКВС – Державна установа «Центр охорони здоров'я Державної 

кримінально-виконавчої служби України»

ДБР – Державне бюро розслідувань

НАБУ – Національне антикорупційне бюро України

МОЗ України – Міністерство охорони здоров'я України 

УВП – установа виконання покарань
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СІЗО – слідчий ізолятор

ВК – виправна колонія

ВЦ – виправний центр

ДПК – дільниця посиленого контролю

COVID-19 – коронавірус SARS-CoV-2, який викликає коронавірусну хворобу
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ВСТУП

2022 рік став роком чергових випробувань для українців із точки зору їх
гуманності, витримки, уміння реагувати на нові виклики та загрози їх життю. 

Але для правозахисних організацій цей рік став одним із найвпливові-
ших на питання дотримання прав людини, оскільки правозахисники опини-
лися в ситуації, коли необхідно ухвалювати непрості рішення: що
важливіше –  життя людей чи гарантії дотримання їх прав. Нам довелося від-
повісти на питання, чи готові ми самі дбати не тільки про власні родини, але
й про долю громадян, хто з тих чи інших причин опинився в місцях позбав-
лення волі.

ГО «Український інститут з прав людини», як і багато інших громадських
організацій, ухвалила для себе рішення не полишати обраного шляху діяль-
ності, результатом чого і буде ця публікація.



РОЗДІЛ І. 

Готовність Міністерства юстиції України реагувати 
на виклики 2022 року задля забезпечення прав
засуджених осіб 

З 1991 року Україна приєдналася до ключових міжнародних документів,
які стосуються прав і свобод людини, зокрема і прав осіб, які утримуються в
місцях несвободи, відповідно, узявши на себе зобов’язання гарантувати
права ув’язнених осіб, не порушувати їх, а у разі порушення – притягати вин-
них до відповідальності. 

Зокрема, Європейські в’язничні правила визначають таке:
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при поводженні з усіма особами, позбавленими волі, необхідно дотри-
муватись їхніх прав людини; 

особи, позбавлені волі, зберігають усі права, яких вони не були за-
конно позбавлені за рішенням суду, відповідно до якого вони засуд-
жені до позбавлення волі чи взяті під варту; 

утримання ув’язнених в умовах, які порушують їхні права людини, не
може бути виправдано нестачею ресурсів;  

у пенітенціарних установах повинні дотримуватися закони країни щодо
охорони здоров’я та безпеки.

 

 

 

 

Мінімальні стандарти ООН поводження із в’язнями (правила Нельсона
Мандели) також підкреслюють: поводитися з усіма ув’язненими варто з по-
вагою до їхньої гідності та людської цінності. Жоден ув’язнений не може бути
підданий, і всі ув’язнені мають бути захищені від катувань чи жорстокого і
принижуючого гідність поводження. Жодні обставини не може бути вико-
ристано для виправдання їх застосування. Безпека ув’язнених та персоналу,
інших працівників та відвідувачів має бути гарантована в будь-який час.

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на те-
риторію України та подальшої окупації певної території нашої Держави  як
ніколи набуло актуальності питання забезпечення життя і здоров’я осіб, які
не мали можливості самостійно залишити межі установ попереднього ув’яз-
нення та виконання покарань. Як бувало завжди, їх доля і на цей час зале-



жала від швидкості роботи системи державного управління, а саме: здійс-
нення евакуаційних заходів у пенітенціарних установах, які опинилися в зоні
ведення бойових дій. Як засвідчили непоодинокі повідомлення у відкритих
джерелах, пенітенціарні установи не були готовими до карколомного роз-
витку подій, які нав’язав нам агресор. 

У межах запропонованої тематики експерти ГО «Український інститут з
прав людини» намагалися більш детально вивчити це питання шляхом опра-
цювання інформації з відкритих джерел, зокрема публікацій громадських
організацій, експертів, на сайтах засобів масової інформації, органів дер-
жавної влади, а також шляхом скерування інформаційних запитів до цих ор-
ганів та вивчення наданих відповідей.

З метою отримання офіційної позиції Міністерства юстиції України щодо
актуальної ситуації з евакуацією осіб, які утримуються в установах виконання
покарань, ми надіслали запит на доступ до публічної інформації стосовно на-
ступних питань:
þ чи було утворено комісії з питань евакуації у Міністерстві юстиції
України та його територіальних підрозділах;
þ щодо кількості установ виконання покарань на території, підкон-
трольній Україні станом на 23.02.2022, тобто напередодні повномас-
штабного вторгнення РФ, у Луганській, Донецькій, Запорізькій,
Миколаївській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях, а
також кількості утримуваних у них осіб;
þ щодо кількості установ виконання покарань, які було евакуйовано
зі згаданих областей з 24.02.2022, із зазначенням дат евакуації кожної
пенітенціарної установи та місць, у які було переведено в’язнів із цих ус-
танов.

Забігаючи наперед, слід зазначити, що Мін’юст із посиланням на обме-
жений доступ до інформації щодо заходів територіальної оборони фактично
відмовив у наданні відомостей стосовно установ, які було евакуйовано, дат
їх проведення та установ, до яких було переведено засуджених та ув’язнених. 

Згідно із наданою інформацією, наказом Міністерства юстиції України
від 29.03.2022 № 1275/5 утворено комісію з питань евакуації установ вико-
нання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС України, головою якої визначено
заступника Міністра Висоцьку О.В.

Аналітичний звіт за результатами моніторингу стану дотримання прав осіб, які
утримуються в установах Державної кримінально-виконавчої служби України
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15.02.2022 у Департаменті з ПВКП утворено комісію з питань евакуації
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС України. Аналогічні
комісії утворено в міжрегіональних управліннях із питань виконання кримі-
нальних покарань Міністерства юстиції, зокрема:

Південно-Східне – 14.02.2022;
Західне – 17.02.2022;
Північно-Східне – 21.02.2022;
Центрально-Західне – 24.02.2022.

Станом на 23.02.2022 на території Луганської, Донецької, Запорізької,
Миколаївської, Херсонської, Харківської та Чернігівської областей дислоку-
валося 40 УВП та СІЗО, у яких утримувалося 16 686 осіб.

З 24.02.2022 із 17 пенітенціарних установ, які було розташовано в за-
значених областях, евакуйовано 4 628 засуджених та осіб, взятих під варту.
Заходи з евакуації здійснювалися спеціальним (додатково обладнаним) ав-
томобільним транспортом Національної поліції, Національної гвардії, Мініс-
терства юстиції України, Служби безпеки України, Служби правопорядку та
спеціальним (додатково обладнаним) залізничним транспортом ПАТ «Укрза-
лізниця» (інформація надійшла листом Мін’юсту від 10.10.2022).

Ураховуючи, що практично у всіх зазначених областях на час підготовки
публікації тривали бойові дії, звернув на себе увагу доволі невисокий відсо-
ток евакуйованих в’язнів від загальної кількості утримуваних осіб у пенітен-
ціарних установах, які розташовано у згаданих регіонах (близько 28 %). 

До того ж, відомості щодо кількості установ, із яких евакуйовано в’язнів,
дещо відрізнялися від інформації, викладеної Міністерством юстиції на своїй
сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», де зазначено, що станом на
30.08.2022 відповідно до рішень начальників обласних військових адмініс-
трацій Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей
Мін’юст здійснив евакуацію засуджених і осіб, взятих під варту, із 11 установ
виконання покарань та слідчих ізоляторів. Загальна кількість евакуйованих
становила 4 628 осіб (при цьому загальна кількість евакуйованих в’язнів спів-
падала з інформацією, наданою у відповідь на інформаційний запит), а саме:
648 осіб, взятих під варту, та 3980 засуджених до позбавлення й обмеження
волі. Серед останніх – 48 жінок, 7 неповнолітніх та 215 засуджених до до-
вічного позбавлення волі.

Розділ І. Готовність Міністерства юстиції України реагувати на виклики 2022 року
задля забезпечення прав засуджених осіб 
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Одночасно в публікації було наголошено на тому, що евакуація засуд-
жених та осіб, взятих під варту, із місцевостей, наближених до районів ве-
дення бойових дій, здійснюється до відповідних установ для попереднього
ув’язнення та виконання покарань, які розташовано в безпечній місцевості.
Рішення щодо проведення такої евакуації, а також оповіщення про її 
початок – це повноваження відповідних військових командувань разом із
військовими адміністраціями. На Міністерство юстиції ж покладається орга-
нізація проведення евакуації в’язнів.

Зважаючи на викладене, ми вирішили більш детально зупинитися на пи-
танні нормативного врегулювання процесу евакуації осіб, які утримуються в
установах ДКВС України, наскільки це можливо, ураховуючи обмежений до-
ступ до інформації стосовно мобілізаційних заходів.

Питання забезпечення прав осіб, що утримуються в  пенітенціарних ус-
тановах, які фактично опинилися у зоні ведення бойових дій, вперше постало
перед Урядом України ще в 2014 році. Тоді, навіть незважаючи на Указ Пре-
зидента України, яким на Міністерство юстиції України було покладено
обов’язок перевезти з території проведення антитерористичної операції на
підконтрольну Уряду України територію установи виконання покарань,
близько 13 % установ залишилося поза увагою профільних служб. Завдяки
іншим механізмам із цих установ було переміщено лише близько 200 осіб,
серед яких іноземці, жінки, особи з  інвалідністю, засуджені, що потребували
медичної допомоги.

Попри заклики міжнародних організацій, вітчизняних неурядових орга-
нізацій, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, тодішнє
керівництво Мін’юсту не вживало ефективних кроків для реалізації покладе-
них на нього завдань щодо забезпечення прав засуджених осіб, які залиши-
лися на непідконтрольній території. 

Лише у 2018 році нарешті з’явилася постанова Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 07.11.2018 № 934, яка затвердила Порядок евакуації окремих ка-
тегорій населення в разі введення правового режиму воєнного стану (далі –
Порядок). 

Згідно з пунктом 1 Порядку цей нормативно-правовий акт  покликаний
визначити механізм проведення в разі введення правового режиму воєнного
стану обов’язкової евакуації затриманих осіб, підозрюваних, обвинувачених
осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід – тримання під вартою, за-
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суджених осіб (військовослужбовців), які відбувають такі покарання, як
арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне позбав-
лення волі, що перебувають в ізоляторах тимчасового тримання, СІЗО, УВП,
гауптвахтах та дисциплінарному батальйоні, а також осіб, які перебувають у
спеціальних палатах закладів охорони здоров’я та кімнатах для тимчасово
затриманих військовослужбовців Збройних Сил, розташованих у місцевос-
тях, наближених до районів, де ведуться бойові дії, до відповідних установ
для попереднього ув’язнення та виконання покарань, які розташовані в без-
печній місцевості.

Доволі показовим є той факт, що з 24 лютого 2022 року до цієї поста-
нови Кабінету Міністрів України не було внесено будь-яких змін. Зазначене
може свідчити про те, що сьогоднішнє керівництво Міністерства юстиції Ук-
раїни вважає цей документ достатньо ефективним для реалізації евакуації
установ виконання покарань.

Водночас, на нашу думку, зазначений Порядок має дещо декларативний
характер та не передбачає системи оперативного прийняття управлінських
рішень задля здійснення термінових евакуаційних заходів із урахуванням ак-
туальної ситуації в країні.

Відповідно до пункту 8 цього Порядку для підготовки та проведення ева-
куації засуджених та осіб, взятих під варту, у Мін’юсті, Національній поліції,
Службі правопорядку, їх територіальних (міжрегіональних, регіональних) ор-
ганах, ізоляторах тимчасового тримання СБУ утворюються тимчасові органи
з евакуації – комісії з питань евакуації. В установах для попереднього ув’яз-
нення та виконання покарань заходи з підготовки та здійснення евакуації ор-
ганізовуються та здійснюються їх адміністраціями.

Слід зауважити, що у цьому документі відсутні норми, які б визначали,
коли саме повинні утворюватися комісії з питань евакуації – із часу набрання
чинності постановою КМУ від 07.11.2018 № 934, наявності небезпеки або з
моменту введення правового режиму воєнного стану.

Ураховуючи те, що згідно із пунктом 9 Порядку ці комісії, зокрема, від-
повідають за планування заходів з евакуації засуджених та осіб, узятих під
варту, можливо дійти логічного висновку про необхідність їх утворення за-
здалегідь, тобто до введення воєнного стану.

Крім цього, пункт 11 визначає, що на Міністерство юстиції, зокрема, по-
кладено завдання щодо здійснення контролю за плануванням, підготовкою



і проведенням заходів з евакуації засуджених та осіб, узятих під варту, під-
порядкованими комісіями з питань евакуації, територіальними (міжрегіональ-
ними, регіональними) органами, адміністраціями установ для попереднього
ув’язнення та виконання покарань. Отже, на це Міністерство безпосередньо
покладено завдання з контролю за плануванням згаданих заходів цими ко-
місіями.

З огляду на Порядок евакуації окремих категорій населення в разі вве-
дення правового режиму воєнного стану доцільно виділити наступні етапи
процесу евакуації:
þ ухвалення рішення про проведення евакуації засуджених та осіб, узя-
тих під варту військовим командуванням разом із військовими адмініс-
траціями в разі їх утворення. При цьому Міністерство оборони України
має визначити (уточнити) райони, де ведуться бойові дії, та безпечні
райони, придатні для розміщення засуджених та осіб, узятих під варту; 
У ракурсі викладеного доволі неконкретним є термін «військове ко-

мандування». Відповідно до статті 3 Закону України «Про правовий
режим воєнного стану» військовим командуванням є Головнокомандувач
ЗС України, Командувач об’єднаних сил ЗС України, командувачі видів та
окремих родів військ (сил) ЗС України, командувачі (начальники) органів
військового управління, командири з’єднань, військових частин ЗС Ук-
раїни та інших утворених відповідно до законів України військових фор-
мувань. Тому, наприклад, незрозуміло, хто саме з військового
командування повинен був ухвалити рішення про евакуацію пенітенці-
арних установ у Херсонській області.
þ оповіщення відповідним військовим командуванням Мін’юсту, На-
ціональної поліції, Національної гвардії, СБУ, ПАТ «Укрзалізниця»,
Служби правопорядку, військових адміністрацій про початок евакуації
засуджених та осіб, взятих під варту;
þ визначення Мін’юстом, Національною поліцією, СБУ та Службою
правопорядку установ для попереднього ув’язнення та виконання по-
карань, із яких та до яких має бути здійснена евакуація;
Уже на цьому етапі згідно з пунктом 18 Порядку комісія при Мініс-

терстві юстиції України повинна визначати установи для попереднього
ув’язнення та виконання покарань у безпечній місцевості, у яких плану-
ється розмістити засуджених та осіб, взятих під варту.
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þ оповіщення комісією з питань евакуації Міністерства юстиції України
щодо проведення евакуації територіальних органів Мін’юсту, які  своєю
чергою повинні здійснити оповіщення пенітенціарних установ;

þ безпосередній процес перевезення засуджених та осіб, узятих під
варту.

Комісії з питань евакуації, утворені в Мін’юсті, повинні організову-
вати в разі потреби взаємодію з Головним управлінням Національної
гвардії щодо прибуття військових частин (підрозділів) конвоювання та
з ПАТ «Укрзалізниця» щодо подачі спеціального залізничного транс-
порту; уточнювати дані про спеціальний залізничний (автомобільний)
транспорт, строк його подачі, маршрути і порядок руху; контролювати
хід евакуації та інформувати про здійснення заходів із евакуації відпо-
відне військове командування, яке здійснює загальний контроль та коор-
динацію заходів із евакуації засуджених та осіб, узятих під варту.

Ураховуючи наведене, лише процес від моменту ухвалення рішень щодо
початку евакуації до визначення установ, у яких буде здійснюватися евакуа-
ція, може призвести до втрати часу, що є критичним в умовах воєнного стану.
Відсутність заздалегідь запланованих способів евакуації створює підґрунтя
для людських втрат, а також до невиконання державою своїх позитивних зо-
бов’язань щодо забезпечення права на життя та права не бути підданим ка-
туванню. 

Аналіз цього нормативно-правового акту дає можливість говорити про
те, що він не є достатньо ефективним, не містить чіткого планування кроків
та не забезпечує швидкого ухвалення рішень щодо евакуації. Навіть повер-
хневе опрацювання зазначеного Порядку засвідчило про доволі важливий
елемент у процесі евакуації в’язнів – це комісія з питань евакуації в Міністер-
стві юстиції, на яку покладається головний тягар із реалізації цього процесу.

Водночас, як уже було зазначено, таку комісію в Мін’юсті створено лише
29.03.2022, тобто більше ніж через місяць від початку повномасштабного
вторгнення, коли були окуповані частини Київської та Чернігівської областей,
Донецька, Луганська та Херсонська області. При цьому, у підпорядкованих
зазначеному Міністерству органах такі комісії утворено раніше – у період з
14.02.2022 до 24.02.2022. Звичайно, у авторів публікації виникло риторичне
запитання: де весь цей час перебувало керівництво Мін’юсту? 

Розділ І. Готовність Міністерства юстиції України реагувати на виклики 2022 року
задля забезпечення прав засуджених осіб 

13



Ураховуючи такий незадовільний стан речей щодо організації цього про-
цесу безпосередньо в Міністерстві, виникають великі сумніви стосовно наяв-
ності на всіх рівнях вертикалі управління пенітенціарною системою та
безпосередньо в установах розроблених належним чином планів евакуації.

Про відсутність належного планування евакуаційних заходів може свід-
чити і наступний факт. 19.03.2022 Кабінет Міністрів України ухвалив поста-
нову № 320, яка затвердила на період дії воєнного стану Тимчасовий порядок
тримання осіб, засуджених до обмеження волі, у виправних колоніях ДКВС
України. Фактично цей нормативно-правовий акт надав можливість створю-
вати на території виправних колоній мінімального та середнього рівнів без-
пеки дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі. Наскільки
ми розуміємо, це викликано проблемою нестачі місць для тримання зазна-
ченої категорії в’язнів, оскільки останніми роками керівництво Мін’юсту про-
довжило недолугу політику попередніх керівників цього Міністерства,
спрямовану на тотальне закриття виправних центрів.

Аналіз інформації з відкритих джерел, а також від громадських органі-
зацій, які опікуються питаннями дотримання прав в’язнів, засвідчив, що на
початку повномасштабного вторгнення  керівництво пенітенціарних установ,
які опинилися в зоні бойових дій, не було готове до евакуації та фактично за-
лишилося «сам на сам» із цією проблемою. До того ж, станом на середину
березня майже 30 пенітенціарних установ перебували в зоні проведення ак-
тивних воєнних дій.

Тому не виглядає дивною інформація Міністра юстиції про хід евакуації
пенітенціарних установ, надана під час ефіру телемарафону 15.06.2022:  «11
в’язниць ми евакуювали, але ті установи, які потрапили під окупацію в пер-
ший–другий день війни, там, безумовно, технічно це було зробити немож-
ливо з огляду на безліч міркувань. Тому в нас близько двох тисяч ув’язнених
і засуджених потрапили під окупацію»1. 

За іншою інформацією, під окупацію потрапило близько трьох тисяч
в’язнів у 11 функціонуючих пенітенціарних установах у Донецькій, Запорізь-
кій, Луганській, Миколаївській та Херсонській областях, а саме: державні 
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установи «Маріупольський СІЗО», «Приазовська ВК (№ 107)», «Веселівський
ВЦ (№ 8), «Мелітопольська УВП (№ 144), «Приморська ВК (№ 145)», «Ста-
робільський СІЗО», «Снігурівська ВК (№ 5)», «Херсонський СІЗО», «Голоп-
ристанська ВК (№ 7)», «Дар’ївська ВК (№ 10)» та «Північна ВК (№ 90)».

Відомості, які надходять із окупованих територій, викликають тривогу
за життя та здоров’я залишених у цих установах в’язнів, а також пенітенці-
арного персоналу. 

За інформацією Луганської обласної прокуратури, 05.03.2022 до 
ДУ «Старобільський СІЗО» проникли невідомі особи та, погрожуючи персо-
налу вогнепальною зброєю, звільнили одного з ув’язнених – учасника неза-
конного збройного формування. 07.03.2022 до цієї ж установи увірвалося
20 озброєних осіб, які, погрожуючи вогнепальною автоматичною зброєю та
фізичною розправою, змусили працівників СІЗО залишити державну уста-
нову2. 

19.05.2022 представниця Херсонської міської ради повідомила про те,
що в ДУ «Херсонський СІЗО» військові РФ застосовували фізичне насилля
до усіх чоловіків, які трималися під вартою. При цьому крики людей, над
якими знущалися окупанти, було чутно мешканцям навколишніх будинків,
оскільки ізолятор розташовано в центрі міста. 

Найбільш проблематичною правозахисники називають ситуацію, яка
склалася в ДУ «Маріупольський СІЗО». Поки за місто тривали запеклі бої, і
містяни фактично перебували у блокаді без харчів, води та ліків, утримувані
у слідчому ізоляторі перебували у стадії гуманітарної катастрофи. Мали місце
проблеми з їжею, водою та каналізацією3.

Як повідомляв колишній керівник Державної пенітенціарної служби Ук-
раїни, не менш трагічна доля спіткала засуджених до обмеження волі, які
трималися у ДУ «Маріупольський ВЦ (№ 138)». За його відомостями, зазна-
чений виправний центр було повністю зруйновано, а більшість засуджених,
які там перебували, загинули. На думку експерта, для проведення евакуації
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таких в’язнів «не потрібно було навіть конвоювати під охороною, їм треба
було лише видати розпорядження, куди прийти». Так само залишається 
невідомою подальша доля жінок, що перебували у ДУ «Приазовська ВК 
(№ 107)»4.

Загальновідомим є той факт, що тисячі засуджених українців висловили
своє бажання воювати за Україну, унаслідок чого було видано три укази Пре-
зидента України про помилування 363 осіб. Однак інші в’язні, які написали
заяви про бажання воювати в складі ЗСУ, але залишилися в неевакуйованих
УВП, опинилися в особливо небезпечній ситуації, оскільки їх заяви потрапили
до рук окупантів. Зокрема, як зазначали правозахисники, частину проукра-
їнських в’язнів було переведено до Луганського СІЗО, у якому їм створили
нестерпні умови перебування. Натомість проросійські налаштовані засуджені
були звільнені окупаційними військами. 

Також повідомлялося, що осіб, які утримувалися в ДУ «Дар’ївська 
ВК (№ 10)» та до окупації висловлювали бажання взяти участь у захисті Бать-
ківщини зі зброєю в руках, представники окупаційної влади перевели до 
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ДУ «Північна ВК (№ 90)». Зазначених в’язнів змушували копати траншеї, а
засудженим, які відмовлялися це робити, «прострілювали ноги». 

Варто зауважити, що неготовність Міністерства юстиції України до про-
ведення термінової евакуації в’язнів сприяла не лише тому, що ворогом було
захоплено пенітенціарні установи разом із засудженими, майном та зброєю,
але й розв’язало руки пропагандистській машині окупанта. Так, новинний по-
ртал «РИА Новости» 06.06.2022 розмістив такий матеріал5:

Не менш важлива проблема – це питання евакуації пенітенціарного пер-
соналу. Зокрема, за інформацією з відкритих джерел, російські військові,
які захопили Маріуполь, їздили по домівках працівників УВП та змушували
останніх стати до роботи. 

Певна частина працівників пенітенціарних установ Херсонської області
переховувалася від окупантів, оскільки їх примушували до співпраці з окупа-
ційною владою6. Чи буде їх визнано колаборантами, на сьогоднішній день
невідомо.

За інформацією представниці Херсонської міської ради, викладеній у
соціальній мережі «Фейсбук» у травні 2022 року, другий місяць поспіль вона
зверталася до урядовців «із закликом не допустити насильства над відданими
народу України, присязі, службі працівниками кримінально-виконавчої
служби». Проте на її заклик не відреагували: «За майже три місяці військової
агресії ніяких конкретних шляхів розв’язання цих питань не було»7.

Однак не всі працівники ДКВС України залишилися вірними присязі.
Офіційні джерела із правоохоронних органів повідомляють про співпрацю
керівників деяких установ із окупаційними військами, що, скоріше за все,
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тягне за собою й погіршення ситуації з правами засуджених. Так, за проце-
суального керівництва Херсонської обласної прокуратури начальнику однієї
з УВП Херсонщини заочно повідомлено про підозру в державній зраді, учи-
неній в умовах воєнного стану (ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний розпорядився надати безперешкод-
ний доступ на територію колонії військовослужбовцям збройних сил РФ, де
забезпечував їм місця відпочинку та отримання медичної допомоги. Також,
сприяючи окупаційним військам, він залучав засуджених до проведення ре-
монтних робіт ворожої техніки. Крім того, використовуючи службові зв’язки,
начальник колонії схиляв інших посадових осіб Херсонської області до спів-
праці з окупаційними військами та спецслужбами РФ8.

Більше інформації про цей випадок у жовтні 2022 року надало Державне
бюро розслідувань. Так, начальникові ДУ «Північна ВК (№ 90)» було пові-
домлено про підозру в державній зраді, а чотирьом іншим працівникам цієї
установи – у колаборантстві. Зазначені працівники у травні 2022 року до-
бровільно «вступили на службу» до пенітенціарних установ, які перебували
під контролем окупантів, та обійняли керівні посади9.

За інформацією ДБР, також було повідомлено про підозру в державній
зраді працівниці відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з
ПВКП Міністерства юстиції України та начальниці одного із відділів ДУ
«Дар’ївська ВК (№ 10)».  Під час окупації Херсонської області остання пере-
йшла на бік ворога та погодилася працювати у створеному окупантами так
званому управлінні служби виконання покарань по Херсонській області. У
подальшому вона отримувала від працівниці Мін’юсту, з якою перебувала у
дружніх стосунках, інформацію про українських правоохоронців та переда-
вала її окупантам10.
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Одночасно слід зазначити, що під час ведення бойових дій та обстрілів
окупантами цивільної інфраструктури зазнають пошкоджень і пенітенціарні
установи (державні установи «Чернігівський СІЗО», «Бучанська ВК (№ 85)»,
«Селидівська ВК (№ 82)», «Холодногірська ВК (№ 18)», «Олексіївська ВК
(№ 25)», «Хролівський ВЦ (№ 140) та інші).

Не зважаючи на те, що при опрацюванні інформаційного запиту ГО «Ук-
раїнський інститут з прав людини» Міністерство юстиції ухилилося від відпо-
віді щодо евакуйованих установ, правозахисна спільнота підняла завісу над
тим, які саме установи виконання покарань було евакуйовано. Зокрема
йдеться про державні установи «Орхівська ВК (№ 88)», «Вільнянська ВК 
(№ 20)», «Вільнянська УВП (№ 11)», «Софіївська ВК (№ 55)», «Селидівська
ВК (№ 82), «Торецька ВК (№ 2), «Холодногірська ВК (№ 18)», «Покровська
ВК (№ 17), «Хролівський ВЦ (№ 140)» та «Бахмутська УВП (№ 6).

Ураховуючи викладене, можливо зробити такі висновки:
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Фото зі статті https://www.bbc.com/ukrainian/features-60911658

державні органи України, у цьому випадку Міністерство юстиції, не
зробили висновків із подій 2014 року, які розгорталися в окремих рай-
онах Донецької та Луганської областей, у частині необхідності ство-
рення реального механізму термінової евакуації осіб, які утримуються
в пенітенціарних установах;

Порядок проведення обов’язкової евакуації окремих категорій насе-
лення в разі введення правового режиму воєнного стану, який затверд-

 

 



жено постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 934, не
є достатньо ефективним, а також не містить чіткого планування кроків
та не забезпечує швидкого ухвалення рішень щодо евакуації;

Міністерство юстиції не вжило реальних підготовчих заходів, необхід-
них для проведення екстреної евакуації пенітенціарних установ;

незважаючи на те, що комісія з питань евакуації в Міністерстві юстиції
є ключовим елементом механізму проведення евакуаційних заходів у
пенітенціарній системі, таку комісію в Мін’юсті було створено більше
ніж через місяць після початку повномасштабного вторгнення, що
може свідчити, зокрема, про втрату керованості ДКВС України. Фак-
тично, зазначене є наслідком недолугого реформування пенітенціарної
системи, а саме розпорошення її функцій між органами та установами,
які належать до сфери управління Мін’юсту, про що ми зазначали в ана-
літичних звітах за попередні роки;

вертикаль управління пенітенціарною системою, у тому числі й керів-
ництво пенітенціарних установ, виявилася не готовою до проведення
термінових евакуаційних заходів, що певним чином сприяло людським
та матеріальним втратам. 
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РОЗДІЛ ІІ. 

Результати моніторингу дотримання прав в’язнів у
пенітенціарних установах

До початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації
проти України експертами ГО «Український інститут з прав людини» у цьому
році здійснено моніторингові візити лише до трьох установ виконання пока-
рань – державні установи «Катеринівська ВК (№ 46)», «Коростенська ВК 
(№ 71)», «Полицька ВК (№ 76)». Подальший моніторинг дотримання прав
осіб у пенітенціарних установах здійснювався шляхом опрацювання відомос-
тей із відкритих джерел, спрямування запитів до державних органів, прове-
дення аналізу інформації, яка надходила до нашої громадської організації
від в’язнів та їх родичів.

Протидія катуванням та нелюдському поводженню

На превеликий жаль, питання протидії катуванням в установах виконання
покарань та попереднього ув’язнення залишається актуальним.

Представники правозахисних організацій, які опікуються дотриманням
прав в’язнів, неодноразово оприлюднювали відомості про випадки катування
та несанкціонованого застосування спеціальних засобів і фізичної сили з боку
персоналу ДКВС України та інших правоохоронних органів до засуджених і
ув’язнених, зокрема й тих, яких було евакуйовано з пенітенціарних установ
через збройну агресію Російської Федерації проти України (державні установи
«Кропивницька ВК (№ 6)», «Кропивницький СІЗО», «Полицька ВК (№ 76)).

У січні 2022 року в мережі «Інтернет» розміщено інформацію про засто-
сування насильства до засуджених, які прибували до ДУ «Софіївська ВК 
(№ 45)», у якій утримуються особи з інвалідністю. Цю інформацію було до-
повнено відео, на якому, судячи з коментарів, помічники адміністрації уста-
нови з числа засуджених справляли свої природні потреби на інших в’язнів.
Такі дії, окрім самого факту катування, відповідно до пенітенціарної субкуль-
тури є примусовим переведенням до найнижчої касти в неформальній ієрар-
хії засуджених, представники якої зазнають постійного насилля та
приниження з боку загальної маси в’язнів.
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З метою з’ясування обставин за цією подією наша організація надіслала
запит до Міністерства юстиції, яке повідомило, що керівництво згаданої ус-
танови провело службове розслідування, за результатами якого зазначені у
відеозаписах події свого підтвердження не знайшли. На час розгляду запиту
Південно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання криміналь-
них покарань проводило службове розслідування. Незважаючи на оприлюд-
нення таких ганебних фактів у соціальних мережах та суспільний резонанс,
лише після отримання запиту на інформацію Мін�юст призначив проведення
свого розслідування.

Охорона здоров’я та медична допомога

В аналітичних звітах за попередні роки ми постійно наголошували на
неналежному рівні надання медичної допомоги в установах виконання пока-
рань та попереднього ув’язнення, порушеннях прав в’язнів на охорону здо-
ров’я.

На тлі низького рівня надання медичної допомоги врегулювання потре-
бувало і питання застосування до засуджених звільнення від покарання за
хворобою (стаття 84 КК України), оскільки непоодинокими були випадки,
коли важкохворі засуджені в очікуванні на таке рішення суду помирали в тю-
ремних стінах. Подібні випадки наразі продовжують мати місце.

У розрізі відвіданих виправних колоній доцільно зазначити такі про-
блемні питання, окремі з яких є характерними для більшості пенітенціарних
установ.

ДУ «Катеринівська ВК (№ 46)»
· у медичній частині не укомплектовано посаду лікаря-терапевта;
· штатним розписом цього закладу охорони здоров’я не передбачено
посади лікаря-психіатра, введення якої, на думку працівників установи,
є актуальним;
· доволі серйозні складнощі виникали через відсутність рентген- апа-
рату. До того ж, за наданою інформацією, близько 40 відсотків вивезень
в’язнів за межі установи здійснювалися для проведення їм рентген-об-
стеження;
· немає пломбувального матеріалу, у зв’язку з чим стоматологічна до-
помога обмежувалася лише видаленням зубів;
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· через досить складний існуючий механізм забезпечення в’язнів медич-
ними препаратами відповідно до їхніх індивідуальних потреб у колонії
немає препаратів для лікування в’язня із хворобою Крона;
· немає окремого обладнання для прання одягу та білизни осіб, хворих
на туберкульоз. До того ж, відповідальна за цей напрямок службова
особа установи не володіла знаннями стосовно приписів законодавства
щодо порядку прання за таких умов.

ДУ «Коростенська ВК (№ 71)»
· у медичній частині не укомплектовано посаду лікаря-терапевта;
· немає рентген-апарату;
· установу не забезпечено бронхолітичними препаратами, яких потре-
бують засуджені з відповідними хворобами;
·  двоє в’язнів, які після проведення тривалого побачення відповідно
до вимог Уряду повинні були відбувати 14-денний карантин, унаслідок
відсутності вільних приміщень у медичній частині трималися в камерах
дисциплінарного ізолятора;
· незважаючи на те, що в установі були особи з підозрою на туберку-
льоз, які утримувалися ізольовано, у колонії немає окремого облад-
нання для прання одягу та білизни таких осіб. Як і в попередній установі,
відповідальна особа не володіла знаннями стосовно приписів  законо-
давства щодо порядку прання за таких умов.

ДУ «Полицька ВК (№ 76)»
· не забезпечено належного контролю за проходженням медичних ог-
лядів осіб, які працевлаштовані в їдальні  для в’язнів;
· у медичній частині не укомплектовано посаду лікаря-психіатра;
·  на диспансерному обліку психіатра перебувало 45 в’язнів (або 15 %
від загальної кількості утримуваних осіб), із якими повинні працювати
не лише медики, а й психологи. Водночас у відвіданій установі одна з
двох посад психологів залишалася вакантною, а на наявного психолога
покладено обов’язки начальника дільниці карантину, що суттєво обме-
жувало надання психологічної допомоги засудженим в установі.
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Умови тримання

ДУ «Катеринівська ВК (№ 46)»
В установі вживалися певні заходи щодо покращення умов тримання

в’язнів: 
здійснювали поточні ремонти в житлових приміщеннях, їдальні, камерах

дисциплінарного ізолятора, а також кімнаті психоемоційного розванта-
ження. У найближчих перспективах – ремонт приміщення для сушіння ви-
праної білизни в банно-пральному комплексі. Учасники візиту звернули увагу
на позитивну практику встановлення систем фільтрації та очищення води, яку
вживають засуджені.

Водночас в окремих приміщеннях для проживання засуджених є як
старі, так і свіжі сліди від затікання опадів. Із пояснень працівників затікання
сталося через пошкодження частини покрівлі нещодавніми сильними пори-
вами вітру. Загалом ремонтів та оновлення систем комунікацій і сантехніч-
ного обладнання потребувала значна частина житлових приміщень та палат
стаціонару медчастини. В окремих відділеннях кількість рукомийників не від-
повідала встановленим нормам. Камери дисциплінарного ізолятора та час-
тково дільниці максимального рівня безпеки не було обладнано примусовою
вентиляцією. Крім цього, створено підґрунтя для порушень норми жилої
площі в певних камерах дисциплінарного ізолятора шляхом облаштування в
них надмірної кількості ліжок.

ДУ «Коростенська ВК (№ 71)»
На момент візиту в належному стані були приміщення для проведення по-

бачень, харчоблок, медчастина, окремі житлові приміщення. Температурний
режим відповідав нормативним вимогам. У колонії вживалися заходи, спрямо-
вані на покращення умов тримання в’язнів – ремонтні роботи проводилися у
двох камерах дисциплінарного ізолятора та гуртожитках. Частково оновлено
дах на деяких житлових та виробничих приміщеннях, а також зроблено заміну
частини інженерних комунікацій. Однак у будівлі, де розташована швейна діль-
ниця, на момент візиту мало місце затікання опадів. У планах установи – завер-
шення реконструкції їдальні та розширення дільниці швейного виробництва.

Варто зазначити, що здійснення ремонтних робіт, реконструкції та за-
міни сантехнічного обладнання потребували приміщення дільниці карантину,
більшість дисциплінарних та житлових приміщень. Мали місце порушення
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норми жилої площі, які згідно з поясненнями працівників виникли у зв’язку
із проведенням ремонтів у окремих гуртожитках. Крім цього, створено під-
ґрунтя для таких порушень у певних камерах дисциплінарного ізолятора шля-
хом облаштування в них надмірної кількості ліжок.

На різних житлових об’єктах установи, у тому числі дисциплінарних при-
міщеннях, відчувався недостатній рівень природнього та штучного освіт-
лення, м’який інвентар (матраци) потребував заміни.

ДУ «Полицька ВК (№ 76)»
У 2022 році кошти на  капітальні ремонтні роботи, як і в попередні роки,

установі не виділяли. Поточні ремонти здійснювали за рахунок благодійної
допомоги, яка надходить у тому числі від родичів (знайомих) засуджених.
Такі ремонти проводили в житлових секціях гуртожитків, обідньому залі
їдальні, також заплановано ремонт мийного відділення для засуджених та
гуртожитку відділення соціально-психологічної служби № 1. В останні два
роки облаштовано туалети у приміщеннях гуртожитків усіх відділень, хоча
раніше вони були на вулиці. У двох відділеннях в’язні проживали в окремих
кімнатах по дві–три особи. В окремих житлових приміщеннях були сліди від
затікання води на стінах (стелі).

Водночас ремонту потребували камери дисциплінарного ізолятора. Так,
у камері № 2, у якій утримували в’язня, сантехніка застаріла, немає приму-
сового зливу води в санвузлі; в’язні не мають можливості відкривати кватирку
для доступу свіжого повітря, не облаштовано примусової вентиляції, не вста-
новлено бачка з питною водою, а в самій камері на час візиту було прохо-
лодно. До того ж, ліжко в цій камері було пристебнуто до стіни, хоча така
вимога чинним на момент візиту законодавством не передбачена. Пояснення
адміністрації, що це здійснюється на вимогу засуджених, які утримуються в
камерах ДІЗО, викликає певний сумнів.

У лазні установи засуджені не мали можливості індивідуально регулю-
вати температуру води. Душові кабінки не обладнано поличками та шторками
для забезпечення права на приватність.

Праця

На початку 2022 року Міністерство юстиції України визначило одним із
основних пріоритетів своєї діяльності забезпечення роботою та стимулю-
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вання до праці ув’язнених та засуджених. На думку керівника цього відом-
ства, у вітчизняних установах перешкодою для реалізації зазначеного є певні
законодавчі бар’єри, а також відсутність адміністративних стимулів. Таку іні-
ціативу можливо сприймати позитивно. Однак, на фоні цього Мін’юст мав
намір створити певний спецфонд за рахунок коштів «від в’язничного бізнесу»
з метою запровадження доплат працівникам в’язниць. У той же час не зовсім
зрозуміло, якими саме коштами планувалося наповнення зазначеного
фонду.

Відповідно до інформації цього Міністерства станом на 01.02.2022 за час
реалізації проєкту «платні камери в СІЗО» отримано 8,2 млн грн. За рахунок
цих надходжень тривали ремонти в безкоштовних камерах слідчих ізоляторів.
Незважаючи на те, що цей проєкт реалізується з 2020 року, лише в цьому році
оприлюднено інформацію про те, що виконавцями цих ремонтних робіт є за-
суджені з числа господарчої обслуги СІЗО, які отримують певну заробітну
платню за свою роботу. На думку керівника Мін’юсту, це значно здешевлює
вартість таких робіт, оскільки за умови класичних підрядних робіт, тобто
через тендери, оплата будівельним компаніям послуг із ремонту потребувала
б суми разів у 10 більшої. Проте залишається відкритим питання, яким чином
табелюється та оплачується робота таких засуджених, чи є в договорах, які
укладаються із в’язнями, такий вид робіт, як проведення ремонтів.

Під час візиту до ДУ «Полицька ВК (№ 76)» виявлено певні проблемні
питання у процесі працевикористання в’язнів. Так, засуджені, які виконують
обов’язки днювальних у відділеннях, через відсутність фінансування не от-
римують заробітної плати.

Про неналежний облік та оплату праці в’язнів свідчить і такий факт. При
відвідуванні столярної дільниці в цій установі було встановлено, що з
24.12.2021 до 21.02.2022 у відповідній документації не здійснювався облік
змінних завдань, які щоденно повинні видаватися в’язням. У зазначеній діль-
ниці була виготовлена продукція (дерев’яна будка та стільці), змінне завдання
щодо виготовлення якої не видавалося відповідно до документації підпри-
ємства при установі. Згідно з поясненнями представників цього підприємства
виготовлення згаданої продукції здійснювали в межах діяльності виробничої
майстерні, яка не входить до структури підприємства. Водночас працівники
установи не змогли надати учасникам візиту документацію, яка б підтверджу-
вала факт залучення засуджених до виготовлення цієї продукції.
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Системною залишається проблема недостатнього контролю з боку ад-
міністрацій установ за дотриманням засудженими правил техніки безпеки на
виробництві, зокрема щодо використання ними засобів індивідуального за-
хисту (ДУ «Коростенська ВК (№ 71)»). Не завжди такі засоби використову-
ються засудженими в ДУ «Катеринівська ВК (№ 46)» під час ручної обробки
граніту, що може призвести до їх травмування.

Харчування

Як свідчить інформація з відкритих джерел, на сьогодні і далі мають
місце факти зловживань із боку службових осіб при організації харчування
в’язнів у пенітенціарних установах.

У січні 2022 року заступник Генерального прокурора вніс вказівку до
Міністерства юстиції України про усунення порушень закону та вжиття за-
ходів щодо забезпечення повернення або знищення неякісних продуктів
харчування та припинення їх подальшого постачання до установ ДКВС Ук-
раїни. Факти зловживання службовим становищем та розтрати при заку-
півлі і постачанні неякісної м’ясної та рибної продукції до цілої низки УВП
та СІЗО виявили прокурори спеціалізованого підрозділу Офісу Генераль-
ного прокурора. За даними розслідування, неякісну м’ясну та рибну про-
дукцію постачали (і приймали) до Київського, Маріупольського та
Харківського слідчих ізоляторів, а також установ виконання покарань За-
порізької області. Проведені за участю спеціалістів територіальних підроз-
ділів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів лабораторні дослідження засвідчили, що заморо-
жені риба та м’ясо яловичини не відповідали вимогам державних стандар-
тів, є небезпечними для споживання та можуть мати шкідливий вплив на
здоров’я людини.

Третій рік поспіль відкладається набрання чинності постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2018 № 1150 «Про норми харчування осіб, які
тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС,
місцях тимчасового тримання Державної прикордонної служби, ізоляторах
тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для дітей та інших
місцях тримання Національної поліції та спеціально відведених місцях для
тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки»,
яка затверджує нові норми харчування.
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На думку окремих правозахисників, ця постанова не вирішує низки про-
блем в організації харчування, а саме: немає розрахунку енергетичної цін-
ності раціону харчування в’язнів; передбачено заміну одних продуктів іншими
задля урізноманітнення меню в’язнів за призначенням лікаря або в разі від-
сутності продуктів на складі, що в перспективі може стати основою для різ-
номанітних зловживань адміністрації установ.

Водночас упровадження нових норм вирішило би проблему харчування
ув’язнених, які вибувають із СІЗО для участі у слідчих (розшукових) діях або
судових засіданнях, оскільки на сьогодні харчування цих осіб узагалі не пе-
редбачено. На цій проблемі неодноразово наголошувалося в аналітичних зві-
тах ГО «Український інститут з прав людини» за попередні роки.

Під час здійснення моніторингових візитів скарг на якість харчування від
в’язнів не надходило, колонії було забезпечено необхідними продуктами.
Водночас у відвіданих установах не забезпечено належного контролю за збе-
ріганням добових проб окремих страв, які повинні зберігатися протягом доби
після прийняття їжі засудженими.

У ДУ «Катеринівська ВК (№ 46)» працівники їдальні не проходили чер-
гового медичного огляду. Не всі працівники їдальні в ДУ «Коростенська ВК
(№ 71)», яких на день візиту відповідно до службової документації виведено
на роботу, мали санітарні книжки. До того ж, на окремих осіб було проде-
монстровано санітарні книжки із відбитком печатки закладу охорони здо-
ров’я, проте без підпису керівника відповідного закладу.

У зазначеній установі потребували заміни термоси для доставляння їжі
на об’єкти установи. Оновлення потребувало й окреме обладнання їдальні
для засуджених у ДУ «Полицька ВК (№ 76)».

Соціально-психологічна робота

Одним із чинників, за яким можливо оцінювати стан організації соці-
ально-психологічної роботи із засудженими в установі, є соціально-психо-
логічний клімат серед в’язнів. Про негативний клімат у ДУ «Катеринівська
ВК (№ 46)» може свідчити доволі велика кількість засуджених, яких утриму-
ють ізольовано з метою необхідності забезпечення їхньої особистої безпеки
(5 осіб).

Під час опрацювання матеріалів застосування заходів дисциплінарного
впливу до засуджених, які утримувалися в  ДУ «Коростенська ВК (№ 71)»,
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було виявлено, що на засудженого М., який 04.12.2021 скоїв акт самоушкод-
ження шляхом порізів кінцівок, було накладено дисциплінарне стягнення.
Відповідно до зібраних адміністрацією установи матеріалів зазначені дії за-
судженого М. мали демонстративний характер та переслідували мету отри-
мання до себе поблажливого ставлення представників адміністрації. Це може
свідчити про незаконне накладення керівництвом установи стягнення на М.,
оскільки вчинення засудженими самоушкоджень без мети ухилення від від-
бування покарання або виконання встановлених обов’язків не є порушенням
заборон, визначених КВК України.

У приміщеннях для проживання в’язнів ДУ «Полицька ВК (№ 76)» на
стендах наочної інформації розміщено, зокрема, фотокартки з установчими
даними в’язнів, які перебувають на профілактичних обліках (у тому числі
схильних до самогубства). На думку учасників візиту, зазначене є неприпус-
тимим, оскільки така інформація містить чутливі персональні дані, а їх поши-
рення може негативно впливати на таких засуджених.

Одночасно доцільно зазначити, що певне занепокоєння правозахисної
спільноти у зв’язку з евакуацією в’язнів викликало  питання чи було у повній
мірі виконано вимоги положень Інструкції про роботу відділів (груп, секторів,
старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ вико-
нання покарань та слідчих ізоляторів, яка затверджена наказом Міністерства
юстиції України від 08.06.2012  № 847/5, щодо повідомлення родичів в’язнів
про їх прибуття до відповідної установи.

Персонал та пенітенціарний менеджмент

У цьому звіті автори публікації не здійснювали такого поглибленого ана-
лізу стану роботи з персоналом пенітенціарної системи, як це було зроблено
в аналітичному звіті за 2021 рік, коли експерти ГО «Український інститут з
прав людини» дійшли висновку, що для керівництва Мін’юсту питання пер-
соналу ДКВС України, його професійної підготовки та здатності виконувати
покладені на систему завдання не є актуальними.

Об’єктивно ураховуючи ситуацію в країні та відповідно зміну пріоритетів у
діяльності всієї системи державного управління, ми не очікуємо на кардинальні
позитивні зміни у цьому напрямку. Хотілося б лише наголосити на такому. 

Під час візиту до ДУ «Катеринівська ВК (№ 46)» виявлено значну кіль-
кість проблемних питань у матеріально-побутовому забезпеченні установи
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(пошкоджена покрівля, у зв’язку із чим мало місце затікання атмосферних
опадів усередину гуртожитків, застарілі сантехнічне обладнання та системи
комунікації в житлових приміщеннях та палатах медичної частини, відсутність
примусової вентиляції в камерах ДІЗО тощо). Відповідно до отриманої інфор-
мації, незважаючи на ці проблеми, існувала вказівка керівництву установи
щодо обов’язкового встановлення додаткових перегородок між ліжками
задля забезпечення права в’язнів на приватність, що потребувало певних кош-
тів. Водночас у відвіданих житлових секціях більшість спальних місць вста-
новлено на відстані одне від одного, тобто з дотриманням такого права.

Звичайно, намагання покращити право засуджених на приватність є до-
сить позитивним моментом, але усе ж таки хотілося, щоб Міністерство юсти-
ції нарешті навчилося визначати найбільш пріоритетні напрями в умовах
недостатнього фінансування.

Варто зауважити, що у 2019 році за попереднього керівництва Мін’юсту
також існувала практика щодо надання вказівок, виконання яких потребу-
вало значних фінансових ресурсів, без урахування першочергових потреб
конкретної установи (наприклад, масова заміна попереджувальної огорожі),
що свідчить про збереження старих, на наш погляд, неефективних підходів
в управлінні системою.

Проведені моніторингові візити засвідчили і значний некомплект посад
молодших інспекторів підрозділів нагляду і безпеки, що пов’язано із низьким
рівнем заробітної плати та відсутністю соціальних гарантій для персоналу пе-
нітенціарної системи (у ДУ «Катеринівська ВК (№ 46)» неукомплектовано 
34 % від загальної кількості таких посад, у ДУ «Полицька ВК (№ 76)» – 
15 %).

Найбільш негативною видається ситуація, коли в умовах воєнного стану
та мобілізації ресурсів усього населення країни, окремі працівники пенітен-
ціарної системи намагаються «заробити» у незаконний спосіб.

Відповідно до оприлюдненої в соціальних мережах інформації, у вересні
2022 року оперативниками Нацполіції було викрито працівника однієї з ко-
лоній Сумської області при спробі продажу за заниженою вартістю (30 тис.
грн) продукції, що була виготовлена засудженими на виробництві та нале-
жала установі.

Експерти ГО «Український інститут з прав людини» продовжують спос-
терігати за розслідуванням резонансних корупційних злочинів, у вчиненні
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яких підозрюються працівники управлінської ланки Міністерства юстиції.
Певного резонансу до цих випадків додає той факт, коли жертвами незакон-
них дій керівників стають працівники пенітенціарних установ.

Як попередньо повідомлялося, у березні 2020 року працівники НАБУ
затримали за підозрою у хабарі начальника Західного міжрегіонального уп-
равління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства
юстиції. Згідно із оприлюдненою інформацією підозрюваний отримав від під-
леглого хабар у розмірі 1 тис. доларів.

За інформацією САП 14.10.2022 колегією суддів Вищого антикорупцій-
ного суду зазначеній особі оголошено обвинувальний вирок. У ході судового
розгляду прокурором САП доведено причетність колишнього посадовця до
вчинення ним злочину, передбаченого статтею 368 КК України, а саме: от-
римання щомісяця від підпорядкованих йому керівників УВП неправомірної
вигоди за не здійснення контролю та перевірки дотримання режиму відбу-
вання покарань в’язнями та господарської діяльності у підпорядкованих ус-
тановах. За вироком суду експосадовцю призначено покарання у виді 6 років
позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з вико-
нанням організаційно-розпорядчих функцій, на строк три роки з конфіска-
цією всього належного йому на праві власності майна. 

Сподіваємося, що такі судові рішення матимуть профілактичний харак-
тер для інших державних службовців та певним чином змусять деяких керів-
ників утриматися від отримання легкої наживи.
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PОЗДІЛ ІІІ. 

Стан виконання рекомендацій, які надавалися 
за результатами моніторингу дотримання прав в’язнів
у пенітенціарних установах у минулих роках

Реалізація проєкту «Попередження катувань та жорстокого поводження
у місцях несвободи в Україні» відбувається за фінансової підтримки Пред-
ставництва «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні у взаємодії із
народними депутатами України та триває уже 5-й рік поспіль.  

Почати варто з того, що за ці роки представники ГО «Український інсти-
тут з прав людини» здійснили 116 моніторингових візитів до установ ДКВС
України, за результатами яких готувалися звіти, що містили, зокрема, конк-
ретні рекомендації, спрямовані на усунення виявлених порушень та покра-
щення стану дотримання прав в’язнів у відповідній установі. Ці звіти було
спрямовано для вжиття відповідних заходів реагування до Міністерства юс-
тиції України, а з 2021 року – відповідно до досягнутих домовленостей й до
Офісу Генерального прокурора.

Щороку готувалися узагальнені аналітичні звіти за результатами прове-
дених моніторингів, які також містили певні рекомендації для органів дер-
жавної влади у сфері дотримання прав засуджених та ув’язнених, що мали
більш системний характер. Усі звіти за 2018–2021 рр. було надіслано (пере-
дано) дотичним до цієї проблематики органам державної влади.

Важливим аспектом моніторингової діяльності в цій сфері є стан імпле-
ментації рекомендацій, які надаються суб’єктом контролю, органами та ус-
тановами виконання покарань. У запропонованій публікації ми намагалися
надати оцінку реалізації наших рекомендацій, які були виконані або хоча б
мала місце реальна спроба їх виконання. До імплементованих рекомендацій
на рівні установ увійшли такі, виконання яких, як правило, було зафіксовано
під час проведення повторних моніторингових візитів або ж на підставі відо-
мостей органів прокуратури, що здійснювали перевірки виявлених нами по-
рушень прав людини в пенітенціарних установах. 
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Рекомендації ГО «Український інститут з прав людини»,  
які надавалися в межах проєкту та були реалізовані 

(або мала місце спроба їх реалізації)

Документ,
у якому зафіксо-

вано рекомендацію
Рекомендація Стан реалізації

Аналітичний звіт
за 2018 рік

Розгляд питання щодо
збільшення норми площі для
взятих під варту осіб, зокрема
тих, які мають при собі дітей

18.01.2019 народними депутатами
зареєстровано проєкт Закону про
внесення змін до Закону України
«Про попереднє ув'язнення» (щодо
збільшення норми площі в камері для
однієї взятої під варту особи) (реєстр.
№ 9094). На жаль, проєкт так і не був
розглянутий, хоча те, що окремі
народні депутати звернули увагу на
підняту проблему, однозначно є
позитивним моментом

Аналітичний звіт
за 2018 рік,
звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Чернівецька УВП
(№ 33)»
12.11.2018

Внесення змін до 
законодавства з метою
забезпечення харчуванням
осіб, які вибувають для участі
в судових засіданнях та
кримінальних провадженнях

28.12.2018 Кабінет Міністрів України
ухвалив постанову № 1150 «Про
норми харчування осіб, які
тримаються в установах виконання
покарань та слідчих ізоляторах
Державної кримінально-виконавчої
служби, місцях тимчасового тримання
Державної прикордонної служби,
ізоляторах тимчасового тримання,
приймальниках-розподільниках для
дітей та інших місцях тримання
Національної поліції та спеціально
відведених місцях для тимчасового
тримання (ізоляторах тимчасового
тримання) Служби безпеки України»

Аналітичний звіт
за 2018 рік

Внесення змін до ПВР УВП із
метою унормування порядку
зміни умов тримання
засуджених до довічного
позбавлення волі шляхом
переведення із приміщень
камерного типу, у яких
тримаються дві особи, до
багатомісних приміщень
камерного типу у разі
відсутності в установі
багатомісних приміщень
камерного типу

Відповідні зміни внесено до ПВР УВП
наказом Міністерства юстиції України
від 13.06.2019 № 1756/5

Системні зміни
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Документ,
у якому зафіксо-

вано рекомендацію
Рекомендація Стан реалізації

Аналітичний звіт
за 2018 рік

Внесення змін до ПВР УВП у
частині приведення підстав
переведення осіб до ДПК у
відповідність із статтею 94
КВК України

Відповідні зміни внесено до ПВР УВП
наказом Міністерства юстиції України
від 13.06.2019 № 1756/5

Аналітичний звіт
за 2018 рік

Виключення із ПВР УВП
заборони для осіб, які
утримуються у виправних
центрах, отримувати в
посилках (передачах),
купувати у крамницях установ
виконання покарань та
зберігати продукти
харчування, які потребують
термічної обробки

Відповідні зміни внесено до ПВР УВП
наказом Міністерства юстиції України
від 13.06.2019 № 1756/5

Аналітичний звіт
за 2018 рік

Розроблення порядку
взаємодії ЦОЗ ДКВС та її
філій з установами виконання
покарань, попереднього
ув’язнення та Адміністрацією
ДКВС України

Спільним наказом Міністерства
охорони здоров'я України та
Міністерства юстиції України від
01.07.2020 № 2256/5/1491 внесено
зміни до Порядку організації надання
медичної допомоги засудженим до
позбавлення волі, затвердженого
наказом Міністерства юстиції
України, Міністерства охорони
здоров'я України від 15.08.2014 
№ 1348/5/572, та викладено його в
новій редакції

Аналітичний звіт
за 2018 рік

Розроблення та
затвердження концепції
поступового переходу від
тримання осіб в установах
попереднього ув’язнення в
багатомісних камерах до
тримання в одиночних чи
маломісних камерах

У проєкті Стратегії реформування
пенітенціарної системи до 2026 року,
який розроблявся у 2021 році,
ураховано цю рекомендацію

Звіт за
результатами
візиту до 
ДУ «Цуманська 

Внесення змін до 
ПВР УВП щодо обов’язкової
попередньої реєстрації 
заяв на передачі, 
короткострокові і тривалі

Наказом від 13.06.2019 № 1756/5
внесено зміни до ПВР УВП,
відповідно до яких перед отриманням
дозволу на побачення заяву про
надання побачення обов’язково
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ВК (№ 84)»
10.10.2018

побачення із засудженими реєструє молодший інспектор
чергової зміни із проведення
побачень. На вимогу засудженого або
особи, яка подала заяву про надання
побачення, надається копія заяви із
позначкою про причини відмови

Аналітичний звіт
за 2019 рік

Аналізування практики
внесення прокурорами
вказівок щодо скасування
рішень адміністрацій установ
ДКВС України про
застосування до в’язнів
заохочувальних норм та
заходів заохочення. Вжиття
заходів щодо недопущення
порушень прав в’язнів із боку
працівників прокуратури, які
здійснюють нагляд за
додержанням законів під час
виконання кримінальних
покарань

02.03.2020 керівникам усіх
регіональних прокуратур було
надіслано лист-орієнтування Офісу
Генерального прокурора № 20/2-
35669.20, у якому з урахуванням
практики ЄСПЛ та національних судів
із метою вироблення єдиної
правозастосовної практики
вимагалося вжити додаткових
організаційно-практичних заходів
щодо зміни підходів, удосконалення
практики здійснення нагляду,
прокурорського реагування та
уникнення формального ставлення
під час надання правової оцінки
законності застосування до
засуджених заходів заохочення та
процедур умовно-дострокового
звільнення від подальшого відбування
покарання.

10.09.2021 Офіс Генерального
прокурора підготував та спрямував до
підпорядкованих прокуратур лист-
орієнтування № 20/2/2-311вих-
544окв-21 щодо застосування до
засуджених умовно-дострокового
звільнення від подальшого відбування
покарання, у якому надано
деталізовані рекомендації, якими слід
керуватися, розглядаючи матеріали
щодо застосування цієї пільги, а
також орієнтовано прокурорів на
практичне впровадження засад
гуманізації у сфері кримінальної
юстиції
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Аналітичний звіт
за 2019 рік

Опрацювання питання
законності функціонування на
території виправних колоній
дільниць СІЗО

12.04.2021 у Верховній Раді України
зареєстровано законопроєкт про
внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо розвитку
системи пробації, збільшення
альтернатив позбавленню волі та
створення умов для зниження
рецидивної злочинності (реєстр.
номер 5359), у якому, зокрема, є
спроба законодавчо врегулювати
питання функціонування на території
виправних колоній дільниць СІЗО

Аналітичний звіт
за 2019 рік

Внесення змін до
законодавства щодо
встановлення терміну, на який
повинна складатися
програма, яка передбачає
заходи індивідуально-
виховного,
психотерапевтичного,
психокорегуючого характеру
для осіб, яких переведено до
ДПК.
Водночас слід визначити, за
яких умов програма повинна
продовжуватися,
переглядатися (змінюватися),
і обставини, за яких вона
може бути реалізована
достроково

Відповідно до листа Мін’юсту від
18.11.2021 № 111295/16679-2-21/27
інформацію щодо нормативного
визначення терміну, на який повинна
складатися спеціальна індивідуальна
програма, що передбачає заходи
індивідуально-виховного,
психотерапевтичного,
психокорегуючого характеру для
осіб, які переведені до дільниці
посиленого контролю установи
виконання покарань, а також за яких
умов програма повинна
продовжуватися, переглядатися
(змінюватися), може бути реалізована
достроково, прийнято до відома та
розпочато роботу щодо опрацювання
цього питання, та у разі потреби
внесення відповідних змін до
нормативно-правових актів

Аналітичний звіт
за 2019 рік,
звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Полтавська УВП
(№ 23) 08.07.2019

Акцентування на тому, що
чинне законодавство не
передбачає використання в
установах виконання
покарань та попереднього
ув’язнення засобів м’якої
фіксації до осіб, які
страждають на психічні
розлади

Спільним наказом Мін’юсту та
Міністерства охорони здоров'я від
01.07.2020 № 2256/5/1491 було
внесено зміни до Порядку організації
надання медичної допомоги
засудженим до позбавлення волі,
затвердженого наказом Міністерства
юстиції України, Міністерства
охорони здоров'я України від
15.08.2014 № 1348/5/572 та
викладено його в новій редакції.
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У новій редакції наказу 
№ 1348/5/572 було врегульовано
порядок ізоляції та фізичного
обмеження для засуджених, які
страждають на психічні розлади

Аналітичний звіт
за 2020 рік

Нормативне врегулювання
механізму здійснення
подвійних пенітенціарних
інспекцій

02.09.2021 у Верховній Раді України
зареєстровано законопроєкт про
створення подвійної системи
регулярних пенітенціарних інспекцій
(реєстраційний номер 5884)

Аналітичний звіт
за 2020 рік

Забезпечення медичних
частин при УВП та СІЗО
пломбувальним матеріалом
відповідно до потреб

У 2021 році під час моніторингових
візитів було встановлено, що медичні
заклади при установах почали
забезпечувати пломбувальним
матеріалом

Зміни, які відбулися у конкретних установах

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Київський СІЗО»
30.11.2018

Проведення службових
розслідувань за фактами
застосування до в’язнів
заходів фізичного впливу та
спеціальних засобів у ДУ
«Київський СІЗО»

У ДУ «Київський СІЗО» за фактами
застосування до в’язнів спеціальних
засобів почали проводити службові
розслідування, що було підтверджено
під час проведення повторного візиту
28.05.2019

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Миколаївський
СІЗО» 23.10.2018

Здійснення демонтажу
металевих кліток в установах
виконання покарань та
попереднього ув’язнення, які
призначені для тримання в
них людей

16.04.2019 під час повторного візиту
до ДУ «Миколаївський СІЗО»
керівництво установи повідомило про
демонтаж виявлених під час
попереднього візиту металевих кліток
для тримання в’язнів. Однак
підтвердити це вдалося лише в
одному корпусному відділенні,
оскільки до інших учасника візиту не
було допущено

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Снігурівська ВК
(№ 5)» 25.10.2018

Забезпечення права в’язнів на
приватність при плануванні
ремонтних робіт  (….) 

Після попереднього візиту вжито
заходів щодо забезпечення права
в’язнів на приватність – певну частину
санітарних вузлів у житлових секціях
облаштовано дверцятами. Зазначене
підтверджено під час повторного
візиту 15.04.2019
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Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Херсонська ВК
(№ 61)»
20.11.2018

Забезпечення права в’язнів на
приватність при плануванні
ремонтних робіт  (….)

З метою забезпечення права на
приватність у частині гуртожитків
обладнано кабінки в санвузлах. Про
це було констатовано під час
повторного візиту 15.04.2019

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Сокирянська ВК
(№ 67)»
11.10.2018

Реалізація індивідуальних
програм реабілітації осіб із
інвалідністю (на момент візиту
в установі було 5 таких осіб)

Медичні працівники завели
індивідуальні програми реабілітації на
засуджених із інвалідністю, що було
підтверджено під час повторного
візиту 19.07.2019

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Селидівська ВК
(№ 82)»
10.10.2018

Вирішення питання щодо
аварійного стану ділянки
металообробного цеху (у
будівлі мали місце обвали
стін)

У ДУ «Селидівська ВК (№ 82)» було
закрито аварійну ділянку цеху з
металообробки, перебування в якій
створювало загрозу життю та
здоров’ю засуджених, що було
підтверджено під час повторного
візиту 08.05.2019

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Старобабанівськ
а ВК (№ 92)»
27.04.2021

Перегляд підстави тримання
осіб у дільниці посиленого
контролю

Згідно з листом Черкаської обласної
прокуратури від 28.08.2021 № 20-452
вих.-22 за результатами проведеної
перевірки 4 засуджених було
звільнено з дільниці посиленого
контролю

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Старобабанівськ
а ВК (№ 92)»
27.04.2021

Забезпечення виваженого
підходу при застосуванні
заходів стягнення до
засуджених із урахуванням
положень частини першої
статті 134 КВК України

Згідно з листом Черкаської обласної
прокуратури від 28.08.2021 № 20-452
вих.-22 було проведено перевірку
застосування стягнення у вигляді
поміщення до ДІЗО засудженого Б.,
за результатами чого воно було
скасовано

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Стрижавська ВК
(№ 81)»
29.04.2021

Проведення службового
розслідування за фактом
ненадання належної медичної
допомоги засудженому М.

За результатами візиту до лікарні при
ДУ «Шепетівська ВК (№ 98)»
(20.09.2021) було встановлено, що
засудженому М. проведено необхідне
оперативне лікування (Аналітичний
звіт за 2021 рік)
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Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Городищенська
ВК (№ 96)»
21.09.2021

Розгляд питання щодо
введення у штат медичної
частини при установі посади
лікаря-психіатра

Згідно із листом ЦОЗ ДКВС від
05.11.2021 № 4219-05/ЦФ-21 у
штатний розпис медичної частини 
№ 96 введено 0,5 ставки посади
лікаря-психіатра

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Городищенська
ВК (№ 96)»
21.09.2021

Розгляд питання щодо
оновлення рентген-апарату в
медичній частині при установі

Згідно з листом ЦОЗ ДКВС від
05.11.2021 № 4219-05/ЦФ-21
потребу в рентгенологічному
обладнанні для медичної частини 
№ 96 закладено в бюджетному запиті
на 2022 рік

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Городищенська
ВК (№ 96)»
21.09.2021

Ужиття заходів щодо
проведення ремонтних робіт у
житлових приміщеннях для
проживання засуджених, які
першочергово потребують
ремонту

Відповідно до листа Рівненської
обласної прокуратури від 23.11.2021
№ 20-604 вих-21 усунуто сліди
затікань та плісняви в камерах
дисциплінарного ізолятора та
приміщень камерного типу,
встановлено додаткове штучне
освітлення

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Городищенська
ВК (№ 96)»
21.09.2021

Забезпечення зберігання в
їдальні установи добових
проб кожної страви раціону
до закінчення аналогічного
прийому їжі наступного дня

Відповідно до листа Рівненської
обласної прокуратури від 23.11.2021
№ 20-604 вих-21 в їдальні
забезпечено зберігання в їдальні
установи добових проб кожної страви
раціону

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Городищенська
ВК (№ 96)»
21.09.2021

Забезпечення спецодягом
осіб, які залучаються до робіт
в установі

Відповідно до листа Рівненської
обласної прокуратури від 23.11.2021
№ 20-604 вих-21 особи, які
залучаються до роботи в їдальні,
забезпечені спецодягом

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Городищенська
ВК (№ 96)»
21.09.2021

Ужиття заходів щодо
недопущення порушень
правил пожежної безпеки

Відповідно до листа Рівненської
обласної прокуратури від 23.11.2021
№ 20-604 вих-21 в установі здійснено
заміну несправних розеток



Ураховуючи те, що не в усіх відвіданих установах було проведено повторні
моніторингові візити, будемо сподіватися на більшу кількість позитивних змін,
про які у своїх відповідях інформувало Міністерство юстиції України.

Слід зазначити, що у 2019 році мали місце випадки, коли керівники ок-
ремих установ попереднього ув’язнення незаконно перешкоджали прове-
денню моніторингових візитів із тих міркувань, що установи попереднього
ув’язнення (СІЗО) не є установами виконання покарань, які мають право від-
відувати помічники-консультанти народних депутатів України, у статусі яких
свою діяльність здійснюють і експерти ГО «Український інститут з прав лю-
дини». Зокрема, керівники таких установ, як правило, надавали право відві-
дувати лише дільницю для тримання засуджених осіб, які залишені в установі
для робіт із господарського обслуговування. До того ж, заборонялося відві-
дування порожніх камер, приміщень харчоблоку, продовольчого складу,
камер для засуджених осіб, які слідують через установу транзитом, закладу
охорони здоров’я при установі.

Оскільки така позиція керівників цих установ не повною мірою відпові-
дала вимогам законодавства, 25 травня 2019 року за ініціативою ГО «Укра-

Аналітичний звіт за результатами моніторингу стану дотримання прав осіб, які
утримуються в установах Державної кримінально-виконавчої служби України
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Документ,
у якому зафіксо-

вано рекомендацію
Рекомендація Стан реалізації

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Городищенська
ВК (№ 96)»
21.09.2021

Забезпечення дотримання
права засуджених на
приватність (наявність між
ліжками особистого
простору, облаштування
кабінок санвузлів дверцятами,
достатня висота перегородок
санвузлів у камерах
штрафних приміщень)

Відповідно до листа Рівненської
обласної прокуратури від 23.11.2021
№ 20-604 вих-21 в установі розсунуто
спальні місця засуджених, у камерах
дисциплінарних ізоляторів
облаштовано кабінки санвузлів
дверцятами та збільшено
перегородки санвузлів

Звіт за
результатами
візиту до ДУ
«Миколаївська ВК
(№ 50)»
23.09.2021

Надання необхідної медичної
допомоги засудженому Б.

Згідно із листом ЦОЗ ДКВС від
05.11.2021 № 4219-05/ЦФ-21
03.10.2021 засуджений Б. був
направлений на лікування до КНП
«Миколаївська міська лікарня»
Львівської області, де йому було
проведено оперативне втручання



їнський інститут з прав людини» народний депутат України звернувся до Мі-
ністра юстиції України із відповідним зверненням.

14 червня 2019 році наказом Мін’юсту № 1769/5 було затверджено нові
Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримі-
нально-виконавчої служби України, які містили, зокрема, і нові положення.
Відповідно до нововведень відвідування засуджених, залишених у СІЗО для
роботи з господарського обслуговування, осіб, засуджених до обмеження
волі, які на підставі статті 57 КВК підлягають направленню до місця відбу-
вання покарання, осіб, засуджених до арешту, позбавлення волі, довічного
позбавлення волі, вироки щодо яких набрали законної сили і які на підставі
статті 87 КВК підлягають відправленню до установ виконання покарань, без
спеціального дозволу (акредитації) у будь-який час доби для здійснення кон-
тролю та проведення перевірок здійснюється в порядку, передбаченому стат-
тею 24 КВК. Отже, Міністерство юстиції України фактично підтвердило
незаконність дій керівників зазначених установ попереднього ув’язнення, які
перешкоджали проведенню візитів.

Інформацію, яка напрацьовувалася в межах проєкту, зокрема і у процесі
здійснення моніторингових візитів, використовували під час:
ü науково-практичних заходів («круглому столі» на тему: «Надання ме-
дичної допомоги в пенітенціарній системі. Виклики та шляхи реформу-
вання», який проводився 25.04.2019 у Верховній Раді України; VІI
міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Актуальні про-
блеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті з законом, крізь
призму правових реформ», яка відбулася 14.02.2020; «круглих столів»
у Офісі Генерального прокурора, що проводилися 16.03.2021,
23.04.2021, 07.07.2021, 14.12.2021);

ü участі у «Неконференції», яка відбулася 10.12.2019 (експерти ГО «Ук-
раїнський інститут з прав людини» виступали в тематичній секції: «Чи
можна виправдовувати катування?»);

- навчальних заходів – у 2019 році на базі Білоцерківського центру про-
фесійної підготовки працівників Державної кримінально-виконавчої сис-
теми України експерти ГО «Український інститут з прав людини»
провели серію тренінгів для різних категорій працівників пенітенціарних
установ. Крім цього, інформація з щорічних аналітичних звітів викорис-

Розділ IІI. Стан виконання рекомендацій, які надавалися за результатами 
моніторингу дотримання прав в’язнів у пенітенціарних установах у минулих роках
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товувалася викладачами центру під час занять;
ü комунікації із засобами масової інформації, зокрема на теле- та ра-
діоефірах..

Починаючи з 2021 року, відповідно до досягнутих домовленостей із
Офісом Генерального прокурора звіти за результатами проведення моніто-
рингових візитів до пенітенціарних установ, що здійснювали експерти 
ГО «Український інститут з прав людини», спрямовувалися до зазначеного
держоргану задля вжиття заходів прокурорського реагування та усунення
виявлених порушень. Інформацію, викладену у звітах, повторно перевіряли
обласні та місцеві прокуратури, за результатами чого останніми було вжито
відповідних заходів реагування, зокрема відкривалися кримінальні провад-
ження за окремими фактами порушень.

Аналітичний звіт за результатами моніторингу стану дотримання прав осіб, які
утримуються в установах Державної кримінально-виконавчої служби України
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ВИСНОВКИ

На сьогодні Державна кримінально-виконавча служба України, як й всі
національні інституції та громадяни нашої Держави загалом, змушені відпо-
відати важким викликам, які постали перед нами у зв’язку із збройною агре-
сією потужного ворога, що не рахується із людськими та матеріальними
втратами.

Як зазначила під час візиту до Києва адміністраторка Агентства США з
міжнародного розвитку USAID та колишня Постійна представниця США при
ООН (2013-2017) Саманта Павер: «На карту поставлено те, чи зможуть воле-
любні люди самі вирішувати, як їм жити, під ким їм жити, чи зможуть вони
обирати своє керівництво, чи зможуть вони жити своєю національною іден-
тичністю, своєю культурою, розмовляти своєю мовою – суть цінностей, що
визначають людську цивілізацію, поставлена на карту в цьому конфлікті»11.

Ураховуючи реалії 2022 року, можна з розумінням поставитися до стану
дотримання прав в’язнів, що пов’язані із матеріальним забезпеченням.
Однак, немає жодного виправдання недотриманню прав людини, для забез-
печення яких не потрібні ресурси окрім людяного ставлення. Це фактично ті
цінності, які українці на сьогодні виборюють на полі бою ціною власного
життя.

Доволі дискусійним та неоднозначним є питання – чи могли працівники
пенітенціарної системи організувати у такі стислі строки  евакуацію в’язнів із
пенітенціарних установ, що опинилися у зоні ведення бойових дій, адже про-
сування агресора по території України у перші дні вторгнення було доволі
стрімким. З іншого боку варто відповісти на питання: чи були дії керівництва
Міністерства юстиції та працівників ДКВС України достатніми в умовах, що
склалися?
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Рекомендації

В умовах агресії Російської Федерації, невизначеності, постійної зміни
обстановки ми розуміємо, наскільки непросто здійснювати планування, ух-
валювати тактичні та стратегічні рішення, а тому не будемо давати рекомен-
дацій щодо потреби вжиття тих чи інших заходів, оскільки для надання чітких
рекомендацій необхідно мати достатньо оперативних даних та інформації.

Ми лише вчергове хочемо закликати Міністерство юстиції України вжи-
вати усіх необхідних заходів із метою дотримання прав людини, які закріп-
лені в міжнародних документах, та відповідно до цих документів.

Одночасно, на наш погляд, на сьогодні є актуальна потреба у доопра-
цюванні механізму евакуації осіб, які утримуються в пенітенціарних устано-
вах, зокрема:
üвдосконаленні нормативно-правового регулювання цього процесу, з
урахуванням можливості прийняття термінових рішень про евакуацію;

üрозробці реальних евакуаційних заходів з урахуванням різних можли-
вих сценаріїв розвитку подій в Державі та наявних сил і засобів для
цього, з подальшим їх відпрацюванням та злагодженням між різними
державними інституціями, залученими до цього процесу;

üвстановленні відповідних бюджетних призначень для проведення за-
ходів з евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, передбачивши,
зокрема, кошти для харчування та медичного забезпечення цих осіб в
процесі евакуації та під час перебування в установі, до якої здійснюється
переміщення;

üрозробці механізму термінового збільшення фінансування УВП, до
яких здійснюється евакуація в’язнів; 

üпроведенні навчання з персоналом СІЗО та УВП з питань можливої
евакуації, з одночасним напрацюванням необхідних навичок щодо зла-
годженої та чіткої взаємодії, що унеможливлять при цьому порушення
прав людини; 

üрозробці матеріалів для пенітенціарного персоналу із роз’ясненням їх
дій у разі можливої окупації (загрози окупації) території, на якій розта-

Аналітичний звіт за результатами моніторингу стану дотримання прав осіб, які
утримуються в установах Державної кримінально-виконавчої служби України
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шовано СІЗО та УВП, з огляду на міжнародні стандарти та вимоги між-
народного гуманітарного права; 

üрозробці алгоритму дій у випадку загрози артилерійських та ракетних
обстрілів установ з метою збереження життя та здоров’я в’язнів та пра-
цівників СІЗО і УВП;

üпроведенні інвентаризації укриттів в установах ДКВС України.

Рекомендації
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Інформацію за 2020 рік Мін’юстом не надано.

Додатки



Додатки
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Інформації за період із 13.11.2015 до 17.07.2017 немає
Пошук документів за 2020–2021 рр. здійснювався за параметрами по-

шуку «короткий зміст містить «катуван», отже, отримане значення може бути
неостаточним



Аналітичний звіт за результатами моніторингу стану дотримання прав осіб, які
утримуються в установах Державної кримінально-виконавчої служби України

48



Додатки

49



Аналітичний звіт за результатами моніторингу стану дотримання прав осіб, які
утримуються в установах Державної кримінально-виконавчої служби України

50

За інформацією Міністерства юстиції України, у 2020 році до палати ізо-
лятора було переведено 640 в’язнів. 

Водночас,  за інформацією того ж Міністерства у 2022 році, здійснення
збору та узагальнення інформації про кількість випадків переведення засуд-
жених та осіб, взятих під варту, до палати ізолятора не передбачено.

*За 2020 рік ЦОЗ ДКВС надав лише узагальнену інформацію щодо кіль-
кості осіб, у яких зафіксовані тілесні ушкодження
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Кількість кримінальних проваджень, які були розпочаті щодо 
працівників ДКВС України у 2016-2021 рр.

Звітній рік ст.ст. КК
України

Всього крим.
проваджень

Особи
рядового та
молодшого
нач.складу

Особи
середнього
нач.складу

Особи
старшого

нач.складу

Особи
вищого

нач.складу

2016 рік

307 ККУ 6 6

309 ККУ 5 3 2

368 ККУ 7 1 3 3

369ККУ 1 1

345ККУ

121 ККУ 1 1

Всього 20 10 6 4

2017 рік

307 ККУ 18 12 2 1

309 ККУ 5 4 1

345 ККУ 3 3

368 ККУ 15 3 4 7 1

369 ККУ 2 2

185 ККУ 1 1

357 ККУ 1 1

366 ККУ 2 1

365 ККУ 1 1

358 ККУ 1

189 ККУ 2 2

190 ККУ 1 1
Всього 52 22 11 13 1

2018 рік

286 ККУ 1 1

307 ККУ 38 25 5 5

309 ККУ 19 17 2

311 ККУ 1 1

364 ККУ 1 1

368 ККУ 21 5 5 10

369 ККУ 2 1 1

191 ККУ 3 2



Аналітичний звіт за результатами моніторингу стану дотримання прав осіб, які
утримуються в установах Державної кримінально-виконавчої служби України

56

Звітній рік ст.ст. КК
України

Всього крим.
проваджень

Особи
рядового та
молодшого
нач.складу

Особи
середнього
нач.складу

Особи
старшого

нач.складу

Особи
вищого

нач.складу

2018 рік

358 ККУ 1 17

345 ККУ 4 3

185 ККУ 1

366 ККУ 2 1

Всього 94 53 19 17

2019 рік

186 ККУ 1 1

263 ККУ 1 1

307 ККУ 17 15 1

309 ККУ 30 24 4 1

364 ККУ 4 3

368 ККУ 13 5 1 5

172 ККУ 1

Всього 67 45 7 9

2020 рік

Всього

2021 рік

ч.1 ст.125 1 1

ч.2 ст.189 1 1

ч.2 ст.191 1 1

ч.3 ст.191 1 1

чч 1,2,3
ст.191, ч.1

ст.366 

1 1

ч.2 ст.239,
ч.1 ст.242,
ч.2 ст.367

1 2

ч.1 ст.307 10 10

ч.2 ст.307 36 30 4 1 4

ч.3 ст.307 1 4

ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА
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Звітній рік ст.ст. КК
України

Всього крим.
проваджень

Особи
рядового та
молодшого
нач.складу

Особи
середнього
нач.складу

Особи
старшого

нач.складу

Особи
вищого

нач.складу

2021 рік

ч.2 ст.307,
ч.2 ст.15,
ч.1 ст.368

1 1

ч.2 ст.307
ст.255-2

1 1 1

ч.2 ст.307
ч.3 ст.368

1 1

ч.1 ст.309 17 13 4

ч.2 364 1 1 1

ч.1 ст.366 1 1

ч.2 ст.367 1 2

ч.1 ст.368 3 2 1 1 2

ч.3 ст.368 6 2 4 1 2

ч.2 ст.369 1 1

ч.2 ст.369-2 1 1

Всього 87 65 13 9 15
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Кількість корупційних правопорушень, які були вчинені
працівниками ДКВС України у 2016-2021 рр

Звітній рік Всього
корупційних
правопору-

шень

Особи
рядового та
молодшого
нач.складу

Особи
середнього
нач.складу

Особи
старшого

нач.складу

Особи
вищого

нач.складу

2016 рік 9 5 2 2 0

2017 рік 18 12 2 3 0

2018 рік 49 31 10 8 0

2019 рік 36 20 5 7 1

2020 рік

2021 рік 14 10 5 1 0

ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

Крім того, у 2021 році виявлено 11 порушень антикорупційного законо-
давства працівниками, які звільнилися з уповноважених органів пробації, та
не подали або невчасно подали декларацію про доходи перед звільненням.
За даними фактами, до Національного агентства з питань запобігання коруп-
ції надіслано 11 повідомлень для подальшого притягнення їх до адміністра-
тивної відповідальності, відповідно до статті 172-6 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
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Кількість злочинів, скоєних в установах ДКВС України

ст.ст. КК
України

2016 2017 2018 2019 2020 2021

115 2 6 3 1 2 1

15, 115 1 1 0 2 1

121 4 7 2 4 4 6

122 2 - - 2 1

125 - - - - 3 6

128 - - - - 1

129 - - - - 1

185 3 5 3 1

189 - - - - 8 5

190 - - 23 54 54 61

255 - - - - 2 5

255-1 - - - - 4 46

255-2 - - - - - 6

255-3 - - - - - 1

263 2 - - 13 6 5

307, 309 100 120 268 410 333 334

342, 345 13 22 27 42 22 22

391 95 99 130 152 132 133

392 3 7 2 4 1 5

393 19 21 23 18 3 5

15,393 1 2 2 2 3 3

369 - - - - 1 4

390 47 74 46 37 18 18

інші 11 15 12 22 2 5

301 379 541 764 600 672Всього




