
СТЕНОГРАМА 

круглого столу на тему: "Про стан дотримання прав людини 

в місцях несвободи" 

10 березня 2021 року 

Веде засідання  голова підкомітету з питань тимчасово окупованих 

територій України Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції  

тимчасово  окупованих  територій у  Донецькій,  Луганській областях та 

Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин КАСАЙ К.І. 

 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я радий всіх бачити, всіх вітати на круглому столі. Я 

єдине попрошу: ті, хто не виступають, вимикайте, будь ласка, мікрофони, щоб 

не заважати іншим.  

Шановні колеги, ми сьогодні присутні під час круглого столу "Про стан 

дотримання прав людини в місцях несвободи". Я дякую в першу чергу 

народному депутату Костянтину Івановичу Касаю, який виступив ініціатором 

проведення даного круглого столу. Я зразу попереджу, що я як голова комітету 

скажу вітальне слово і передам для модерації слово Костянтину Івановичу.  

Всіх попереджаю про те, що під час всіх комітетських подій, а саме таку 

ми сьогодні робимо, круглого столу, у нас є регламент. Прошу всіх 

виступаючих дотримуватись регламенту до 5 хвилин. Костянтин Іванович про 

це ще скаже. Але у нас є представники секретаріату, які будуть вимикати 

мікрофон, щоб ви не дивувались, щоб у всіх була можливість виступити. Це, 

єдине, не стосується виступу Уповноваженого Верховної Ради Людмили 

Леонтіївни Денісової, яка завжди з нами присутня. І вона сьогодні буде 

презентувати спецдоповідь, яка стосується ситуації з коронавірусом теж у 

місцях несвободи. Всі решта, я закликаю до плідної дискусії і гарного 

проведення сьогоднішнього заходу. 

З приводу вітального слова. Шановні колеги, чесно скажу, немає у мене 

сьогодні бажання нікого вітати. Бо насправді те, що відбувається у нас у місцях 

несвободи, окрім як слово жахіття, по-іншому не скажеш. На нашому комітеті 



ми, розуміючи, що, в першу чергу згідно законодавства моніторинг того, що 

відбувається у місцях несвободи, це в першу чергу прерогатива 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, але у рамках своїх 

повноважень ми на базі свого комітету створили постійно діючу робочу групу з 

питань моніторингу міць несвободи. Її очолив народний депутат Костянтин 

Іванович Касай. І за результатами постійних моніторингових місій, обговорень, 

зустрічей з громадськими активістами ми всі питання виносимо на засідання 

нашого комітету.  

Так ми виносили обговорення ситуації, яка склалася у Кропивницькому 

слідчому ізоляторі, Олексіївській виправній колонії. Ми постійно запрошуємо і 

вимагали, і вимагаємо, щоб особисто міністр юстиції надавав свої пояснення. У 

минулому місяці ми окремо заслухали питання "Про дотримання вимог 

Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському чи такому, 

що принижує гідність, поводженню або покаранню у виправній колонії № 77 

міста Бердянськ".  

Взагалі для нас колонія – це якийсь показник того, що можуть зробити з 

людиною, створити якісь тортурні умови тримання. Ми прийняли рішення 

нашого комітету, в якому ми звернулись до міністра юстиції України з вимогою 

вжити термінових заходів з метою виправлення ситуації. Провести перевірку, 

відкрити дисциплінарні провадження. Ми як комітет вимагали відсторонити від 

займаних посад керівництво Бердянської виправної колонії № 77. 

Хочу вас всіх повідомити, що надійшли листи від міністра юстиції, що на 

підставі рішення нашого комітету Мін'юст ініціював перевірку, керівництво 

установи "Бердянська виправна колонія (№ 77)" звільнено. Призначено 

службове розслідування.  

Також ми окремо звернулись до Офісу Генерального прокурора України з 

приводу розслідування всіх фактів, які були викладено та заслухано на 

засіданні нашого комітету. 

Отже, чому я про це сьогодні сказав під час відкриття нашого круглого 

столу. Я хочу, щоб всі розуміли, що нинішній склад нашого комітету, народні 

депутати не просто зацікавлені у тому, що ситуація повинна мінятись, а ми 



будемо робити все в межах своїх повноважень, в межах законодавства України 

щоб ця ситуація мінялась на краще.  

Ми готові їздити в колонії разом з Уповноваженим Верховної Ради, з 

представниками громадських організацій. І в першу чергу ми просимо, щоб 

громадські організації, ті, хто працюють в галузі захисту прав людей у місцях 

несвободи, давали нам інформацію. Ми готові надавати можливість виступати 

на засіданнях нашого комітету, приймати жорсткі рішення нашого комітету і 

вимагати, щоб чиновники будь-якого рівня дотримувались як законодавства 

України, так і базових прав людей, які знаходяться в місцях несвободи. Це те, 

що я хотів сьогодні сказати. 

Також за результатами сьогоднішнього обговорення ми, безумовно… Я 

думаю, що Костянтин Іванович буде виступати з ініціативою або додаткової 

поїздки в якусь колонію, або в інші місця несвободи, ми готові це робити. І 

потім це заслуховувати на засіданнях нашого комітету.  

Дуже вам дякую за те, що знайшли можливість приєднатись, 

громадським активістам, правозахисним організаціям, представникам 

правоохоронних органів. Бо потім ми будемо звертатись до вас, щоб ви 

реагували.  

Тепер я хочу надати слово народному депутату Костянтину Івановичу 

Касаю, керівнику постійно діючої робочої групи моніторингу дотримання прав 

людини в місцях несвободи при Комітеті Верховної Ради з питань прав 

людини. Будь ласка, Костянтин Іванович, вам слово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане головуючий. 

Доброго дня, колеги! Радий вітати всіх. Багатьох я знаю із присутніх, 

але… ну, багатьох… Ми зустрічались просто. Але є такі люди, яких я не знаю. 

Так що я думаю, що в процесі нашої роботи ми познайомимось. 

Хочу зазначити, саме для чого мною було ініційовано проведення такого 

круглого столу. І я впевнений в тому, що у процесі нашої роботи сьогоднішньої 

я буду ініціювати проведення таких круглих столів, можливо, не кожен місяць, 

але десь раз у квартал, я думаю, нам обов'язково з вам треба спілкуватись. Для 



чого саме? Я впевнений у тому, що наша робота, нас як народних депутатів 

профільного Комітету з прав людини, пані Людмили Денісової, яка постійно з 

нами, теж, а також всіх міністерств, і Міністерства юстиції, і організацій 

правозахисних, які сьогодні присутні, я думаю, що ми напрацюємо з вами ту 

стратегію, яка буде дійсно запобігати тим ситуаціям, які, наприклад, склалися 

там і в 77 колонії, ну, їх багато. Тобто я думаю, що сьогодні ми від вас почуємо, 

можливо, і нові якісь неприємні речі. Але ми готові до контакту, як вище сказав 

голова, ми готові, відкриті до діалогу. 

Я думаю, що сьогодні ми побудуємо роботу наступним чином. Я зараз 

вам розкажу план. Якщо не проти, то підемо по ньому. Думаю, що справедливо 

буде надати слово Людмилі Леонтіївні, так як у неї є доповідь. Потім пропоную 

піти таким чином. Надати слово пану Захарову – це директор Харківської 

правозахисної групи. І піти далі. Пан Захаров, після нього надати слово пану 

Павліченку, якщо присутній. Бо я там бачив, що він є. Вітаю вас! Потім надати 

слово Кіптілі. Четвертий – Олег Цвілий (ми знайомі з вами). П'ятий - 

Бондаренко.  

Саме чому я пропоную після доповіді Уповноваженого заслухати 

правозахисні організації. З величезною повагою до всіх присутніх і з 

Міністерства юстиції, і прокуратури також, і ДБР є у нас представники. Тому 

що я думаю, що у процесі… які піднімуть представники правозахисних 

організацій, можливо, ви зможете відповісти на ті питання. Тоді у нас, мабуть, 

зав'яжеться якийсь дійсно діалог нормальний. Якщо не проти, підемо по такому 

плану. Є якісь зауваження у когось? Я так розумію, немає.  

Людмила Леонтіївна, будь ласка, надаю вам слово. 

 

ДЕНІСОВА Л.Л. Дякую дуже. 

Всім доброго ранку! Всіх вітаю, всю правозахисну спільноту! Я думаю, 

що наші народні депутати, які очолюють або працюють, чи є членами Комітету 

з прав людини, з такою довгою назвою, вони вже всі правозахисники. Вони всі 

мають такі наміри в своїй роботі, щоб все ж таки покращити утримання наших 

громадян України у всіх видах місць несвободи. 



Я з великою повагою до всіх зараз представляю спеціальну доповідь 

Уповноваженого, от вона у мене є в руках. І вона вже є розміщена на сайті 

Уповноваженого в розділі "Щорічні та спеціальні доповіді", з нею можна 

ознайомитись. Але декілька речей я все ж таки хочу сказати. 

Після оголошення урядом України, а саме рішення про введення 

національного карантину, діяльність нашої правозахисної інституції не тільки 

не припинялась, а перейшла в посилений режим. Треба сказати, що ми увійшли 

в п'ятірку європейських держав, які проводили візити національного 

превентивного механізму в місця несвободи в умовах пандемії. І ми врахували 

всі рекомендації підкомітету ООН з недопущення катувань, і перелік 

принципів, які були затверджені КЗК, для реалізації в своїх заходах, які ми 

присвятили саме для в тому числі постійного контролю за дотриманням прав 

людини в місцях несвободи. 

Робили ми це за трьома напрямками. Перший, безумовно, це безпосередні 

моніторингові візити у місця несвободи. Другий – це є онлайн моніторинг через 

надіслання інформаційних запитів. І з 2 квітня ми відслідковували тенденцію 

щодо загострення і розповсюдження респіраторної хвороби COVID-19 через 

щоденне таке звітування. Нам всі 9 центральних органів виконавчої влади, в 

яких є місця несвободи у підпорядкуванні, надавали інформацію щодо 

захворювання, і досі надають її, вже майже скоро буде рік, щодо захворювань 

утримуваних осіб і персоналу.  

І тому ми на початку квітня 20-го року зустрілися з усіма заступниками 

керівного складу цих всіх центральних органів виконавчої влади, у 

підпорядкуванні яких є місця несвободи, надали їм рекомендації щодо 

запобігання поширенню такої хвороби в місцях несвободи, розробили 

рекомендації, як проводити ці моніторингові візити, та провели онлайн-

навчання наших працівників і громадських моніторів, які приймали з нами 

участь у проведенні таких моніторингових візитів. 

Тобто протягом 20-го року у нас було проведено 815 моніторингових 

візитів.  670 з них – це на початку пандемії, це в 20-му році. Ми перевірили 

майже всі слідчі ізолятори і виправних колоній декілька. Це в Мін'юст – 135 



візитів, в МВС – 179, Мінсоцполітики – 271, Державну судову адміністрацію – 

96. І всі-всі установи, які є там, наприклад, СБУ теж перевірили. І що ми 

зафіксували. На жаль, у 99 таких візитів зафіксовано порушення прав людини 

на дотримання протиепідеміологічних заходів у місцях несвободи всіх типів.  

Головні порушення. Перш за все – це порушення прав утримуваних осіб 

на охорону здоров'я та медичне забезпечення. З початку карантину у всіх 

місцях несвободи, які ми перевіряли, майже не проводились профілактичні 

протиепідеміологічні заходи, тобто скринінг не проводився температурний. 

Взагалі температурних цих безконтактних термометрів не було. Ніякими 

засобами не користувались всі ці працівники місць несвободи. Ні рукавичок, ні 

масок - нічого.  

Що ми встановили. В установах ДКВС було зафіксовано відсутність 

швидких тестів. Вони були тільки у Львівській виправній колонії. Швидкі ПЛР-

тестування не проводились. Проводились тільки виключно, коли вже людина 

майже помирала, і її перевозили тільки до установи МОЗ, і тому потрібно було 

зробити такий тест, інакше її ніхто б не прийняв. І тому тільки в таких 

випадках, на жаль, і робились такі ПЛР-тестування. 

Що треба сказати, що та статистика, яку нам надавали всі установи ДКВС 

через Міністерство юстиції України, ми бачили, що захворювання відбуваються 

серед працівників, серед персоналу ДКВС, а утримувані особи хворіють дуже 

рідко.  

Який ми можемо зробити висновок. Це те, що ніхто й не міряв, чи хворіє 

ця людина на COVID. Тому що ми просто потім фіксували те, що людина 

помирала від захворювання легень. І тому тільки в таких, дуже вкрай рідких 

випадках все ж таки це робилось. 

І тому на сьогоднішній день та інформація, яку нам надавали органи 

ДКВС, не дає нам можливість зробити висновок, скільки все ж таки 

перехворіло на COVID і скільки померло від COVID. І тому тут потрібно все ж 

таки зробити висновки. І зараз ми вже бачимо, що захворювання, в тому числі 

серед утримуваних осіб ДКВС, воно збільшується. Що потрібно все ж таки і 



МОЗу звернути на це увагу, щоб це не було очагом поширення коронавірусної 

інфекції.  

Хворих (засуджених) на активну форму туберкульозу не перевозили у 

спеціальні лікарні. І тільки після того, як ми домовились майже на особистих 

стосунках з МВС і з Національною гвардією, епатування таких хворих було 

поновлено, тобто їм їх право на належну медичну допомогу було забезпечено. 

За результатами моніторингових візитів до установ соціальної сфери 

можна говорити про те, що ті лікарі, які працюють в цих установах, вони 

непрофесійно виконують свою роботу. І я прошу комітет звернути на це увагу. 

Що треба, може, нам поїхати разом і перевірити такі установи, які належать до 

Міністерства соціальної політики.  

Наприклад, Радомишльський психоневрологічний інтернат. У листопаді 

20-го року приїхали наші монітори на перевірку, зробили моніторинговий звіт. 

І в результаті було дві особи дуже хворі, температура за 39. І тільки за 

наполяганням наших моніторів цих громадян було переведено в окрему 

кімнату, тому що вони були в житлових кімнатах загального проживання. Було 

викликано швидку, і після того, як лікарі оглянули, одна жінка, яка дуже була 

хвора і кисень уже був 89, її перевезли до реанімаційного відділення районної 

лікарні і через 3 доби вона померла. 

Тобто після цього, безумовно, ми звернулись до Офісу Генерального 

прокурора. Генеральний прокурор… Дякуючи за таке швидке реагування, було 

заведено кримінальну справу по статті 140 Кримінального кодексу. Зараз 

відбувається судове розслідування. 

Порушення права на безпечне розміщення і соціальне дистанціювання. 

Ми вже на комітеті декілька разів обговорювали про те, що наші утримувані 

особи, вони сплять по черзі. Нічого не відбується, ніякого руху. І нами було 

зафіксовано. І це в Луцькому СІЗО перебільшено. У херсонському майже 

практично вдвічі: 306 місць - 567 утримуваних. Ми фіксували в Київському 

слідчому ізоляторі, у чернігівському, в одеському. Тобто нічого не 

відбувається. Ми написали, зробили подання міністру юстиції. Міністр юстиції 



ще у липні 20-го року, він чотири наради зібрав. І що відбулося? Як сплять по 

черзі у Київському слідчому ізоляторі або у Херсоні, так і є.  

І тому тут треба робити більш, мабуть, я вже не знаю, інші дії для того, 

щоб Мін'юст пояснив, як же вони будуть. Вони будуть… платні камери, 

розраховані на 10 людей, або все ж таки будуть думати про всіх інших 

ув'язнених? 

Що стосується  інших. Тобто відсутнє було приміщення у всіх 100 

відсотках перевірених нами місцях несвободи для ізоляції. Тобто людину 

вивозять на судове засідання, вона повертається і йде в ту ж камеру, в якій і 

утримувалась. Або психоневрологічну допомогу їй надають - теж везуть без 

будь-яких заходів захисту, і потім повертається вона знову ж туди, де вона і 

утримувалась. А ми бачимо, скільки у нас хворіє суддів. От на сьогоднішній 

день 72 судді і 150 персоналу. Тобто це розповсюдження коронавірусної 

хвороби відбувається через відсутність ізоляції. 

Потім ще я хотіла б сказати, що, наприклад, потрібно звернути МОЗу 

увагу на те, що все ж таки тест-системи перевіряти, щоб вони були закуплені. 

Наприклад, Київська міська психоневрологічна лікарня № 3. Тобто всі хворіють 

на ГРВІ, є температура - ніхто ніякі тести не проводить. Після того, як ми 

тільки там уже втрутились з цим питанням, вони закупили тести, обстежили, 

виявили цю хворобу коронавірусну і стали лікувати. А то б так теж знову люди 

помирали б невідомо від якої хвороби. І взагалі чому вони змушені помирати? 

Порушення права утримуваних осіб на підтримання контактів із 

зовнішнім світом. Це один із принципів, який було викладено Європейським 

комітетом проти катувань, щоб забезпечити. Я просто не буду перелічувати 

кількість, враховуючи обмежений час, всіх цих слідчих ізоляторів і виправних 

колоній, де взагалі немає ніякого зв'язку. Якщо у людини немає телефона, то 

вона не може в умовах пандемії зв'язатись, і забезпечити ніхто не може їй право 

на підтримання контактів із зовнішнім світом. 

Ми всі знаємо, що у нас освітні всі заходи, уроки були через телебачення. 

Якщо немає Інтернету, немає ніякого телебачення, то наші діти, які 

знаходились, знову - Рівне, Одеса, Кропивницький, Сумський, Запорізький 



слідчі ізолятори, Дніпровська, Вільнянська, Вінницька виправні колонії, не 

навчалися взагалі.  

Під час моніторингу дотримання прав дітей, які перебувають в конфлікті 

з законом, ми встановили, що той принцип, за яким їм потрібно забезпечити 

зв'язок та побачення з рідними, взагалі не забезпечувався. І тільки після нашого 

впливу, нашого листування з Мін'юстом ДКВС прийняв зміни в регламент, і 

зараз такі вже побачення забезпечуються, враховуючи всі обмежувальні заходи. 

Також нами було зафіксовано порушення права на отримання від родичів 

продуктів харчування та інших приналежностей, та отримання необхідних 

захисних засобів. Тобто взагалі було скасовано такі можливості. А якщо в 

інших і були, там, наприклад, у закладах, які належать до Міністерства 

соціальної політики, то обробка згідно з правилами передачі не була зроблена. 

Порушення права на отримання засобів, приналежностей для захисту, 

особистої гігієни, які повинно дотримуватись населенням в цілому. Тут я теж 

можу сказати, що на початку взагалі ніхто нічим не забезпечувався. Потім 

стали трошки забезпечувати. Але, ви знаєте, ну, такі були випадки: приходимо 

ми в Київський слідчий ізолятор, жінки, шість наших громадянок, в одній 

камері. Одна маска, і та, яку передали уже під час того, коли я була в цьому 

слідчому ізоляторі, тобто так і далі відбувається. Якщо людина їде на суд, ніхто 

нічого не дає і не забезпечує, а у неї можливості купити нема, обмежена у 

зв'язках з рідними. Тобто вона їде, як їде: або сама розповсюджує цю хворобу, 

або наражається на захворювання.  

За результатами проведених моніторингових візитів по кожному 

моніторинговому візиту було скеровано листи як до центральних органів 

виконавчої влади, так і до обласних, місцевих адміністрацій. Надано було 

рекомендації. Ми потім повторно проводили візити до таких виправних 

колоній, до місць несвободи інших, які належать в тому числі і до МОЗ, і 

перевіряли. І ми встановили, що протягом року, коли ми поверталися, все ж 

таки не було виконано рекомендації Нацполом, Державною міграційною 

службою, Державною прикордонною службою щодо утилізації всіх тих засобів 

індивідуального захисту. Міноборони – щодо забезпечення умов у підрозділах 



ЗСУ для проведення слідчих і судових засідань в режимі відеоконференції- 

зв'язку, вони так і возять на суди. Судами – щодо створення умов для 

дотримання фізичного дистанційного… відвідувачів. Обласними державними 

адміністраціями – стосовно забезпечення контролю за належним виконанням 

протиепідеміологічних заходів.  

З метою поновлення прав громадян, вдумайтесь, нами було направлено 

10 подань у Міністерство юстиції. Але результат ми не побачили, на жаль. 

Направлено листи Міністерству охорони здоров'я, щоб все ж так забезпечили 

установи швидкими тестами, пенітенціарну службу. За зверненнями до 

правоохоронних органів відкрито 24 кримінальні провадження, за якими зараз 

здійснюється досудове розслідування. 

Але ми продовжуємо свій контроль. І протягом цього року, станом на 9 

березня нами проведено вже 155 моніторингових візитів до місць несвободи. І 

ми знову фіксуємо ті ж самі порушення. І тому нам дуже потрібна допомога, в 

тому числі правозахисних організацій, громадських наших моніторів. І, перш за 

все, це підтримка Комітету з прав людини для того, щоб разом все ж таки мати 

вплив на те, щоб права людей, які утримуються в містах несвободи, було 

додержано і забезпечено в таких умовах. Тому що ми бачимо, що зараз хвороба 

розповсюджується. І на сьогоднішній день, треба сказати, що хворіє 266 

утримуваних осіб, 903 персоналу. І ми бачимо, в яких областях вона 

розповсюджується, саме там, де червоні зони. 

Тому я дуже дякую пану Касаю за те, що він завжди піднімає цю 

тематику. І, як я зрозуміла, у своєму вступному слові він сказав, що він буде і 

далі цю роботу проводити. І ми дуже хочемо, щоб… Давайте ми вже сплануємо 

заходи і поїдемо саме до тих установ перш за все, де факти встановлення 

недодержання прав громадян - утримуваних осіб вражаючі. 

Дуже вам дякую. Бажаю вам всім здоров'я. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Людмила Леонтіївна.  



Ви прекрасно розумієте, і не раз це було підтверджено, мабуть, діями 

нашого комітету, що, дійсно, ми не те що зацікавлені, а ми глибоко в цій темі і 

завжди підтримуємо вас в такій ситуації. 

Що стосується Мінсоцполітики. Це ви говорили про пансіонати, якщо не 

помиляюсь, так? Обов'язково їх треба також включити. І ви ж пам'ятаєте, що на 

минулому комітеті у нас було прийнято рішення комітетом, що ми дійсно 

будемо робити моніторингові візити, але будемо робити їх інкогніто, так 

сказати правильно? 

 

ДЕНІСОВА Л.Л. Мабуть, не будемо говорити про те, що їдемо, а щоб 

чекали кожної доби нас. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, це так. Дякую вам. 

Колеги, тут був сьогодні присутній голова Комітету Верховної Ради з 

питань освіти, науки та інновацій Сергій Віталійович Бабак. Я хочу так вам 

анонсувати питання, яке ми з вами в перспективі проговоримо. З'явилась така 

думка, ми з ним поспілкувались, є бажання і можливість відкрити як такий 

пілотний проект в одній із колоній. Я пропоную 64 колонію, Полтавська 

область, так як вона, в принципі, більш-менш, я сказав би, вона на нормальному 

рівні. Відкрити філіал університету і організувати навчальний клас. Я вважаю, 

що це допоможе ресоціалізації. І провести, скажімо так, навчання.  

Якщо у когось будуть на цю тему якісь думки або пропозиції, я готовий 

вас всіх почути і вислухати. Я думаю, що це обговорення ми будемо робити на 

наступному комітеті. Я буду просити голову Комітету з питань освіти, науки і 

інновацій теж долучитись до цього. Просто він сьогодні послухав, що у нас 

займе це багато часу, він не став як би приймати участь у нашому круглому 

столі. 

Я дуже дякую ще раз вам, Людмила Леонтіївна. 

Я хочу надати слово пану Захарову Євгену, директору Харківської 

правозахисної групи. Будь ласка, пане Захаров. 

 



ЗАХАРОВ Є.Ю. Доброго дня всім! Я вітаю цю дуже корисну ініціативу 

проведення такого круглого столу. І те, що його планується проводити 

регулярно, це є дуже важливим. І дуже важливим буде прямий відгук на події, 

які відбуваються в місцях несвободи. 

Хочу подякувати Людмилі Леонтіївні за таку змістовну доповідь. Вона 

дуже багато розповіла про стан боротьби з COVID-19 в закритих установах. І 

тому я вже про це говорити не буду. Я хочу звернути увагу на три головних 

питання. Перше – це медична допомога у системі виконання покарання, в 

слідчих ізоляторах. Друге – це умови утримання в них. І третє – це насильство в 

них. 

Перше. Зараз стало вже ясно, протягом минулого року, що та реформа, 

яка була у 18-му році, коли був створений Центр охорони здоров'я Мін'юсту, а 

Мінздрав не взяв цю систему у своє підпорядкування. Правда, Мінздрав 

стверджує, що це не він не взяв, а Мін'юст не віддав. Я не знаю, що там було. 

Але стало абсолютно ясно, що медична система у сфері виконання покарань 

провалилась повністю з епідемією. Вона не була в стані ще більше, ніж 

медична система всієї країни, і протидіяти COVID, і лікувати його. І пішла тим 

шляхом, який був дуже добре описаний у доповіді Людмили Леонтіївни. 

І на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, коли катастрофічно не 

вистачає лікарів, фельдшерів, середнього медичного персоналу, не вистачає 

ліків, не вистачає обладнання. І людей дуже погано лікують або не лікують 

взагалі. І маємо смертність від таких причин, якої не може взагалі бути.  

Наприклад, у нас два наші клієнти. Один вже помер від того, що його не 

лікували. Йому треба було видалити пальці, бо у нього починалась гангрена. 

Але цього не зробили - і він помер. Молода людина, перший вирок, троє дітей. 

Зараз така сама ситуація ще з одним нашим клієнтом. І ми можемо назвати 

дуже багато таких випадків, деякі з них описано у нас на сайті, коли люди не 

отримують взагалі медичну допомогу або отримують неадекватну.  

Я вважаю, що це питання не можна вирішити інакше, ніж як все ж таки 

підпорядкування цієї системи Міністерству охорони здоров'я. І глибока 

потрібна реформа цієї медичної системи в установах кримінального покарання, 



у слідчих ізоляторах.  Це треба робити якомога скоріше. Це питання, я вважаю, 

нинішнього складу парламенту. Це навіть питання цього року. І цим треба 

активно займатись. Ми зі свого боку будемо раді в цьому допомогти: і у змінах 

до законодавства, і практики і так далі. 

Друге – це умови утримання. Хочу сказати, що і по першому питанню, і 

по другому, за нашими спостереженнями, в Європейському суді з прав людини 

вже немає питань права, немає проблем права у цих питаннях. І вони всі заяви 

після перевірки фактів, вони просто компанують таку табличку, де з'єднують 

разом 8, 9, 10, 12 справ щодо ненадання медичної допомоги, щодо поганих 

умов утримування. І виносять рішення, де просто в такій же табличці по всіх 

цих людях пишуть, яку суму відшкодування вони мають отримати. Питання 

права вже не розбирають, з цим вже все ясно в Європейському суді. 

Тобто давно вже сказано, що це питання треба вирішувати комплексно. А 

у мене зараз нема часу, щоб на цю тему говорити детально. Але хочу сказати, 

що перше – це все ж таки покращувати фінансування системи, це обов'язково. І 

друге – не сподіватись на те, що за рахунок відкриття платних камер і за ці 

кошти, які отримані за рахунок … ремонт інших камер, що таким чином можна 

виправити ситуацію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Євген Юхимович, дякую за виступ. 

Пам'ятаємо всі, будь ласка, що у нас є регламент 5 хвилин.  

 

ЗАХАРОВ Є. Ю. Будь ласка, я ще прошу 30 секунд. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Додайте 30 секунд.  

 

ЗАХАРОВ Є.Ю. Добре. Коротше кажучи, Комітет міністрів Ради Європи, 

який слідкує за виконанням рішень Європейського суду, на останньому 

засіданні щодо України 4 грудня розділив ці два питання. Він буде окремо 

стежити за наданням медичної допомоги і окремо стежити за умовами 



утримання. Він ще зауважив, що треба покращувати умови, але не за рахунок 

фінансових внесків ув'язнених.  

І третє питання – це насильство. Я дуже прошу робочу групу вашого 

комітету звернути увагу на практику так званих масок шоу, коли спецзагони 

проводять часті обшуки в установах виконання покарань. При цьому змішують 

продукти, б'ють засуджених, все ламають, що там є. І це відбувається дуже 

часто. Вже були рекомендації, що це суперечить багато чому. І цей наказ про ці 

загони був скасований Мін'юстом. Але це знову з'явилось, і в дуже великих 

розмірах, значно більших, ніж раніше.  

Тому наостанок я дуже прошу звернути увагу ваш комітет на це питання. 

Ми також з цим можемо допомогти, з інформацією, з іншими питаннями. 

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Євген Юхимович.  

Саме для цього і проводяться такі круглі столи. Я надіюсь… не надіюсь, а 

впевнений у тому, що ви долучитесь,= і ми з вами особисто познайомимось. 

Якщо у вас буде можливість, давайте заплануємо нашу з вами зустріч на 

наступному тижні в Києві,= і проговоримо, що стосується медичної допомоги, 

тобто реформи.  Я так розумію, це якраз законодавча ініціатива. Я так розумію, 

правильно? І що стосується насильства, ну, це теж окремий кейс, який ми якраз 

обговорюємо сьогодні. Щиро вам вдячний. 

Прошу, Павліченко Олександр, директор Гельсінської правозахисної 

групи. Будь ласка, 5 хвилин.  

 

ПАВЛІЧЕНКО О.М. Українська Гельсінська спілка з прав людини. 

Дякую, шановний пане головуючий. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу вибачення. 

 



ПАВЛІЧЕНКО О.М. Дуже дякую за організацію цього справді по-

діловому організованого круглого столу. І вітаю всіх дуже шановних учасників! 

Я дуже тезово, стисло, тому що немає багато часу, скажу про п'ять позицій.  

Перше. Абсолютно підтримую питання медицини. Зокрема, з власного 

досвіду відвідування місць несвободи можу сказати, що фактично це є період 

напіврозпаду фактично оцієї системи. Тобто воно не відійшло від фактично 

пенітенціарної системи і не дійшло до системи підпорядкування Міністерству 

охорони здоров'я. І зараз по факту відбувається наступне: фактично медичні 

служби у всіх пенітенціарних закладах, вони знаходяться на правах оренди. 

Тобто фактично вони як орендують приміщення і перебувають там як такі 

служби, які надають допомогу… ну, не як належні до цієї системи, тобто вони 

перебувають на правах орендатора. Це є проблема, тому що фактично розірвані 

вже зв'язки, які були між пенітенціарною системою і самою медичною 

службою, начебто розірвані, а, разом з тим, немає фактично оцього, як сказати, 

ефекту присутності медичних служб в самій пенітенціарній системі. 

Що я хочу сказати. Перше – це питання, як казали Євген Юхимович і пані 

Денісова, питання кадрів медичної системи, які втрачаються, вимиваються, і 

відсутність стимулу для роботи цих кадрів. Це є проблема, яка відгукнеться вже 

найближчим часом, сьогодні і завтра. 

Питання, окреме питання, пов'язане з медициною: питання звільнення за 

84 статтею осіб, які не можуть відбувати покарання у зв'язку зі станом здоров'я. 

І це є проблема, тому що на сьогоднішній день фактично не існує цієї 

процедури звільнення, оскільки не працюють ці СЛК і неможливо провести 

відповідну, скажімо так, медичну експертизу і відповідний висновок лікарів для 

того, щоб передати документи до суду. І те, що ми маємо ситуації з померлими, 

які не доживають навіть до подання на звільнення, це є факт. У мене було 

декілька, навіть ось за минулий рік в одній колонії дві особи були точно 

померлі, які навіть не подавалися. А одна померла на етапі, коли готувалися 

документи, але не було цієї СЛК. Ось такі конкретні приклади.  Це є проблема 

тільки ось на прикладі однієї установи. Якщо ми помножимо на кількість 

установ, ми побачимо, що це проблема системна. 



Друга проблема – проблема питання етапування. Ми мали ситуацію, коли 

ситуація з COVID фактично загальмувала етапи. І у нас є випадки, коли особи, 

які їхали лікуватися, просто були загальмовані в слідчих ізоляторах. Вони 

виїхали з місць, де вони відбували покарання, і були етаповані з метою надання 

їм лікування. І в результаті вони помирали навіть в слідчих ізоляторах, не 

дочекавшись належного лікування. Тобто це є питання, яке має бути так само 

розглянуто і вирішено. Тобто не може бути припинення такого етапування, 

навіть якщо натискається кнопка "стоп". І відповідно зараз у нас йде чергова 

хвиля піднесення COVID, і ми повинні врахувати цей елемент, і запобіжник 

включити, щоб не відбувалось таких повторень ситуації. 

Дуже підтримую і дякую вам за порушення питання щодо профтехосвіти, 

і 64 колонія. Можливо, навіть ми порекомендуємо якісь інші заклади, скажімо, 

там Рівненська колонія, там, де є непогані базові умови для того, щоб 

здійснювати це. Це дуже важливо.  

І два останні питання, які я хотів би порушити, дві останні теми. Це 

специфічні особи, які є наркозалежні, які потрапляють в місця несвободи. І 

вони є так само у вразливому стані. І ,як правило, не враховуючи цей стан, ми 

отримуємо навіть випадки загибелі цих осіб, які… Ну, в результаті 

абстинентного синдрому і недотримання цих вимог вони можуть… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександр. П'ять хвилин. Дякую вам. 

Хочу трошки вас поправити. Ви, можливо, не зрозуміли, тут не йде річ 

про профтехосвіту, річ взагалі йде про вищу освіту. Але це будемо 

обговорювати. Дякую. 

Надаю слово Марині Миколаївні Кіптілі – це юрист, громадська 

організація "Правозахисна група "СІЧ". Будь ласка. 

 

КІПТІЛА М.М. Доброго дня всім присутнім! Я адвокат і працюю у 

"Правозахисній групі "СІЧ". І хочу зазначити про наступне. До нашої 

організації звернулось п'ять засуджених, які повідомили про застосування 

відносно них тортур у Бердянській виправній колонії № 77. Про що хочу 



зазначити: потерпілі повідомляли про застосування відносно них фізичних та 

психологічних тортур. При цьому вони повідомляли про застосування 

однакових видів тортур та повідомляли про прізвища усіх посадових осіб, які 

надавали безпосередні вказівки на вчинення тортур відносно них. Тобто я бачу, 

що ситуація є системною із застосуванням тортур у виправній колонії.  

Крім того, після того, як потерпілі повідомили про тортури, вони мають 

право на вжиття заходів безпеки відносно них. Однак, на превеликий жаль, 

коли ми відносно одного засудженого негайно повідомили про те, що він не 

може бути переведений, етапований знову до колонії № 77, за декілька днів 

після мого спілкування з ним він був знову етапований. Це незважаючи на те, 

що він потребував негайного лікування, у нього були відбиті нирки і він 

потребував медичної допомоги. Однак через 3 чи 4 дні він був знову 

етапований до виправної колонії.  

Коли я зверталась до Департаменту з питань виконання кримінальних 

покарань з клопотанням про те, що він має бути негайно переведений до будь-

якої іншої виправної колонії або знову до міста Дніпро, мені повідомили про те, 

що з ним було проведено бесіду та він не підтвердив тортури. Однак це логічно: 

коли людина знаходиться знову у тих жахливих умовах і вона може бути 

піддана знову тортурам, звісно, що вона не підтвердить ці тортури.  

Тому я дуже прошу всіх присутніх, хто зараз зможе вплинути на цю 

ситуацію щодо його переведення до іншої виправної колонії, хочу звернути на 

це увагу. Нещодавно він був етапований до Запорізького СІЗО і мав бути 

етапований до Дніпровського СІЗО. Однак він все ж таки був повернутий до 77 

виправної колонії. І я знаю, що він потребує термінової медичної допомоги. Він 

дуже погано говорить, оскільки йому били «черепахою» по шиї та у нього вже 

проблеми з мовленням. Йому необхідно негайно надати медичну допомогу. Я 

дуже прошу, щоб не змушували нас звертатись до Європейського суду із 

застосуванням Правила № 39. Я вважаю, що наші органи повинні вжити всіх 

заходів щодо його переведення.  

Окрім того, хочу повідомити про те, що після того, як наші ще двоє 

потерпілих зазначили про тортури, того ж дня, після мого спілкування з ними 



на території СІЗО, вони були переведені спочатку до одиночних камер, а потім 

того ж дня до них були застосовані… до одного з них взагалі було застосовано 

таке максимальне покарання – 14 днів карцеру, начебто за те, що знайшли 

мобільний телефон. Звідки він у нього міг взятися, це невідомо. Однак я 

вважаю, що це просто тиск на потерпілих, щоб вони не повідомляли про 

тортури. Наразі вони етаповані до Харківської виправної колонії. Та я прошу, 

дуже прошу вжити всіх заходів щодо недопущення застосування до них тиску у 

тій виправній колонії. 

Дякую, що мене почули. Я дуже сподіваюсь на те, що це питання 

вирішиться, і щодо одного з потерпілих, який наразі ще перебуває у 77 

виправній колонії, все ж таки вирішиться позитивно питання щодо його 

негайного переведення. Я нещодавно зверталась також і до Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я не отримала 

відповіді. Але я дуже сподіваюсь на те, що мене почують, і держава вживатиме 

всіх заходів щодо недопущення… щодо застосування до них заходів безпеки. 

Наразі відносно двох із засуджених на розгляді перебуває кримінальне 

провадження, на досудовому розслідуванні, щодо застосування тортур до них. І 

відносно ще трьох… Одного я вже направила, відносно одного направила. 

Однак я не отримала повідомлення по внесення в ЄРДР. А відносно двох 

потерпілих, з якими нещодавно спілкувалась, то я найближчими днями 

направлю також повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Я 

дуже сподіваюсь на те, що досудове розслідування буде проведено ефективно 

та належно.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Марина Миколаївна. Я не буду зараз запитувати 

прізвище, ім'я, по батькові. Це, мабуть, некоректно буде. Але я впевнений, якщо 

ви звернулись до Людмили Леонтіївни, Людмила Леонтіївна це візьме на 

особистий контроль. Я думаю, ми це окремо проговоримо також. 

 

КІПТІЛА М.М. Дуже дякую. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Хочу надати слово Олегу Цвілому – це голова правління ГО "Альянс 

української єдності". Тема виступу: "Шляхи подолання проблемних питань у 

пенітенціарній системі". Будь ласка, пан Олег. Мікрофон включіть, будь ласка. 

 

ЦВІЛИЙ О.В. Вітаю, шановне товариство! Я стисло розповім про 

ситуацію в пенітенціарній системі і шляхи її виправлення. Речі буду називати 

своїми іменами. Прошу 7-8 хвилин. 

Катування в місцях виконання покарань. Верхівку найжорстокіших 

колоній в Україні я відібрав в наступній послідовності. Це виправні колонії: 

100-а, 77-а, 25-а, 12-а, 76-а, 58-а, ну і так далі. Так звану дисципліну та порядок 

у цих установах підтримують помічники адміністрації з числа засуджених, так 

звані "козли". Їх підбирають, а багато кого примушують стати "козлами", за 

фізичними параметрами. Як правило, це засуджені за тяжкі та особливо тяжкі 

злочини, такі як вбивство, зґвалтування, розбій, викрадення людей та інше. 

Адміністрація установ фактично використовує їхні кримінальні здібності для 

незаконного впливу на інших засуджених. Коли приходить термін для умовно-

дострокового звільнення, адміністрація позитивно характеризує в суді цих 

мерзотників, доповідаючи суду, що вони стали на шлях виправлення. А 

насправді критерії відбору визначаються відданим виконанням завдань 

керівництва, кількістю зламаних та принижених інших в'язнів, об'єму 

«віджатих» з родичів будівельних матеріалів для ремонту в установах, коштів в 

особисті кишені керівництву установи, вміння вимагати від інших в'язнів 

майже безкоштовно виконувати завищену норму на виробництві.  

Ніхто не проводив подібну статистику, але я впевнений, що рецидив 

помічників адміністрації, так званих "козлів", у рази вищий за рецидив 

звичайних засуджених. Наприклад, відомий садист "козел" "Шульц" три рази 

потрапляв та звільнявся по УДЗ з Олексіївської виправної колонії і насправді і 

зараз відбуває покарання.  



У цих колоніях переважно практикують знущання, не лишаючи слідів на 

тілі. Наприклад, застосовуються тортури під назвами "заплив", "черепаха", 

"крокодил", розтяжка, присідання, гамівна сорочка, прив’язування до ліжка або 

змотування та залишення на підлозі до 14 діб, зґвалтування дубинкою, реальне 

зґвалтування або іншим методом зламування долі людям з подальшим 

визначенням в касту "опущених". Засуджених принижують, знімають на відео, 

а потім шантажують оприлюдненням в Ютубі, примушують платити кошти, 

безплатно працювати, обговорювати інших, виконувати злочинні накази та 

боятись скаржитися. 

Чому це відбувається? Тому що держава не карає злочинців на державних 

посадах та помічників адміністрації, руками яких вони знущаються над іншими 

в’язнями. Жодного вироку по заявах про злочин немає. Процес буксує ще на 

фазі розслідування, за виключенням справи про вбивство у 2015 році Андрія 

Данилюка в Хмельницькому СІЗО, яка забуксувала в суді, а тим часом підсудні 

працівники пенітенціарної системи продовжують працювати у ЗВК-58. 

Нам же, правозахисникам, збирати докази в закритій системі майже 

неможливо. Наприклад, в так званих показових харківських колоніях 

прослуховуються майже всі приміщення для бесід перевіряючих з 

засудженими, в кімнатах для зустрічей з адвокатом, в кімнатах побачень. 

Навіть коли правозахисники зафіксують звернення про допомогу від 

засудженого, в подальшому, як правило, на нього вчинять тиск, і він 

відмовляється від скарг. Незважаючи, що засуджені мають право на телефонні 

дзвінки та користування планшетом, фактично їм відмовляють в цих установах 

з різних причин. А якщо дозволяють, то дзвінок відбувається під контролем 

помічників адміністрації з числа засуджених. 

Як це подолати? Справи про порушення прав людини в місцях 

позбавлення волі потрібно розслідувати не в регіонах, а в Києві, це зменшить 

корупційне уникнення від відповідальності. 

Друге. Міністерству юстиції сміливіше застосовувати практику 

службових розслідувань та переміщення керівництва державних установ в інші 

державні установи виконання покарань. Це пригальмує "тюремний феодалізм". 



Третє. Створити ефективний механізм термінових заходів безпеки для 

в’язнів, які заявляють про катування та інші злочини. 

Четверте. Продовжувати правозахисникам відвідувати без попереджень 

установи з моніторинговими візитами для виявлення та профілактики 

порушень. Надати можливість правозахисникам за допомогою відеозв’язку 

зв’язуватись з клієнтами за своєю ініціативою, візуально оцінювати його 

моральний та фізичний стан, надавати правову допомогу. 

П'яте. Підпорядкувати тюремну медицину МОЗу. Тільки тоді медики 

дійство стануть незалежні та почнуть виконувати свою функцію і не боятися 

викривати катування в закритих закладах пенітенціарної системи. 

Зібрати воєдино всі зусилля, довести справу до кінця та показово 

покарати керівництво Бердянської виправної колонії № 77. Це стане 

попереджувальним сигналом для інших злісних порушників прав людини. 

Постраждалих дуже багато… (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Додайте 2 хвилини, будь ласка, секретаріат.  

Пане Олегу, почекайте, бо у вас мікрофон виключився, почекайте. 

Включіть, спробуйте зараз включити мікрофон. Будь ласка. 

 

ЦВІЛИЙ О.В. Зараз чутно мене? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка. 

 

ЦВІЛИЙ О.В. Я насправді завершив. Я не знаю, чи чули ви, чи не чули, я 

наполягав на тому, щоб показово покарати керівництво Бердянської 77 колонії, 

тому що це роками знущання було. І саме ці негідники саме найкращий 

приклад для того, щоб решта отримали сигнал так не діяти. 

Якщо шановне товариство буде мати час торкнутися ще питання 

реформування пенітенціарної системи, то я готовий розмовляти на тему 

"червоних" та "чорних" колоній (міністр юстиції часто на це почав посилатися), 

моральних лідерів в засуджених, профспілки в’язнів, боротьбу з аферами та 



наркотиками в місцях позбавлення волі, про розвиток підприємств в державних 

установах виконання покарань, ресоціалізацію та адаптацію осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі, та профілактику малолітньої злочинності, і освіту, 

звісно. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олегу Володимировичу. 

В принципі, те, що ми з вами обговорювали при нашій зустрічі, ви слово 

в слово повторили. Правда, після нашої зустрічі прошов рік, і я так розумію, що 

ситуація у нас залишилася на тому ж рівні. 

 

ЦВІЛИЙ О.В. Ситуація залишилася, але вода камінь точить. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно. Дійсно, я ще раз хочу наголосити, що, 

дійсно, такі зустрічі, такі круглі столи вони відбуваються і проводяться заради 

того, щоб ми один одного чули. І не даремно у нас тут присутні представники і 

Мін'юсту, і Генеральної прокуратури, і ДБР. Можливо, когось не назвав ще. 

Дякую вам, пане Олегу. 

Бондаренко Станіслав Олександрович є? Немає? Будь ласка, 5 хвилин. Це 

лікар Бердянської виправної колонії № 77. Хто дивився фільм, я так розумію, це 

ви давали коментарі, правильно? 

 

БОНДАРЕНКО С.О. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щиро дякую. Будь ласка. 

 

БОНДАРЕНКО С.О. Я хочу добавити, що колишній лікар цієї колонії, де 

був пан Чукін начальником. Також я маю статус внутрішньо переміщеної 

особи, і мене було також катовано на окупованих територіях. І коли в 2017 році 

в медичній частині БВК-77 було зґвалтовано вояка Збройних Сил України, я не 

міг бути в стороні. Моя позиція була підтримана лише двома медичними 



працівниками - це …(Не чути) Наталія та…(Не чути) Сергій. За нашу позицію,  

за обов'язкове фіксування тілесних ушкоджень нас було звільнено з різних 

підстав.  

Я хочу приєднатися до запитання, яке підняв пан Цвілий, щодо… (Не 

чути) покарання всіх лиць, які мали відношення до катування. Але я звертаю 

увагу, що активну участь в процедурі нашого звільнення брав прокурор 

Бердянської місцевої прокуратури Васильєв Микола Олександрович, який, за 

інформацією правозахисників, є також кумом начальника Чукіна та має 

відношення до катування в БВК-77.  

Коли ми всі троє звернулися до суду на захист наших прав, ми зустрілися 

ще з другим кумом пана Чуріна - це з головою Бердянського міськрайонного 

суду Морокою Сергієм Михайловичем. Коли мій адвокат надав до суду 

клопотання про відвід кума Мороки, який розглядав справу, де третьою особою 

на стороні відповідача було притягнуто Чукіна Максима, то клопотання про 

відвід було задоволено. Але кум є кум. За інформацією мого адвоката, голова 

суду Морока за допомогою втручання до автоматизованого розподілу справ 

навмисно розподілив ці п'ять справ на конкретних суддів, на які він має вплив, 

це судді …(Не чути) Лідія Анатоліївна та Дубровська Надія Миколаївна. Ці дві 

судді зробили справи, які були направлені в провадження - малозначні. Статус 

справи «малозначний» такий, що він не дає право позивачу на касаційне 

оскарження до Верховного Суду України. 

Батько голови суду Мороки Сергія Михайловича Морока Максим 

Єгорович був головою Бердянського суду ще за радянських часів. Це означає, 

що голова Морока має вплив на апеляційний суд і наші справи в суді приречені. 

У нас надія на справедливий розгляд наших справ, де притягнуто до 

відповідальності Чукіна Максима, може бути за умови визнання того, що ці 

справи становлять значний суспільний інтерес та мають виняткове значення 

для …(Не чути)  справ лікарів медичної частини БВК. 

Шановне панство, ми, звільнені лікарі, вже 3 роки поспіль судимося в 

судах. Маємо своїми опонентами не тільки Чукіна Максима, але його кумів. За 

умови, якщо громадськість нас не підтримає, ми програємо. Але громадськість 



також залишиться без підтримки інших лікарів, які слідкують за розвитком 

подій по фіксації тілесних ушкоджень. Без їх захищеності лікарі не будуть 

робити те, що зробили ми.  

І тому в мене просьба, шановне панство, до вас, це клопотання до Комісії 

по правам людини або іншого уповноваженого органу Верховної Ради, щоб 

визнати справи Бердянського міськрайонного суду (вони номерні всі п’ять) 

справами, які становлять значний суспільний інтерес та мають виняткове 

значення для учасників справи лікарів.  

Моє клопотання в якості внутрішньо переміщеної особи до члена 

Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 

тимчасово окупованих територій до пана Касая Костянтина Івановича про 

розгляд обставин, які можуть свідчити про наявність у судді Бердянського 

міськрайонного суду (Не чути)… проступку, передбаченого підпунктом а) 

пункту 1 частини третьої статті 106 Закону України "Про судоустрій і статус 

суддів" при розгляді справи… (Не чути) для для можливості надати 

дисциплінарну скаргу до Верховної ради правосуддя.  

У мене все, пане головуючий. Слава Україні! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щиро дякую вам. 

Надаю слово Висоцькій Олені Володимирівні. Це заступник міністра 

юстиції України. Її тема буде доповіді: «Про стан реалізації прав засуджених та 

осіб, взятих під варту». Будь ласка, пані Олено.  

 

ВИСОЦЬКА О.В. Дякую вам за запрошення. Дякую всім 

правозахисникам і всім народним депутатам, і представникам Уповноваженої з 

прав людини, і Генеральній прокуратурі – всім за такий круглий стіл.  

Звісно, ми не будемо говорити про те, що система, якою управляє 

Міністерство юстиції, є досконала або без проблем. Ми чітко розуміємо всі 

проблеми, які сьогодні були підняті. І якщо проводимо такий перший круглий 

стіл, то він надзвичайно результативний, оскільки підняв питання. Наступні 

наші зустрічі, звичайно, хотілось би проводити в рамках того, що обговорювати 



і шукати шляхи вирішення цих проблем. Ми готові до діалогу. І жоден з 

органів, який так чи інакше або проводить моніторинги, або контрольний 

правоохоронний орган, який співпрацює з Міністерством юстиції, не може 

говорити про те, що ми ігноруємо критику або не відповідаємо на критику або 

на запити тієї інформації, яку від нас просять. Ми абсолютно відкриті до 

діалогу і до співпраці. 

Скажу, що 20-й рік, дійсно, надзвичайно був складний для місць 

несвободи через пандемію, через цю загрозу. Але якщо говорити про те, що в 

країні перші півроку всі сфери життя були зупинені і наша система 

недофінансована, і лише організаційними заходами ми могли оперувати, то 

можна сказати, що наші міжнародні партнери високо оцінюють те, що все-таки 

пандемії в місцях несвободи такої масштабної, як очікувалося, все-таки Україна 

не отримала, і завдяки організаційним заходам ми ситуацію втримали.  

Звичайно, нам так само, як і всім правозахисникам, всім долученим до 

цієї роботи, хотілося б мати вдосталь ресурсу, вдосталь навченого, 

професійного, мотивованого персоналу, щоб реалізувати нашу політику, і 

пишатися тим, що навіть місця несвободи в Україні мають взірцевий вигляд, 

комфортні, належні умов, і, звичайно, проводиться активна масштабна робота 

по ресоціалізації засудженого, і після звільнення ми отримуємо здорову людину 

фізично та здорову людину психологічно, замотивовану, навчену, з паспортом, 

з професією і з мрією в житті себе реалізувати без вчинення злочинів. Це наша 

ціль, і вона, я думаю, співпадає із всіма присутніми на круглому столі. 

Але ми працюємо в межах і в спосіб, визначений законами, з одного боку, 

а, з іншого боку, в межах того ресурсу, який нам надано. Тому я не буду довго 

забирати час і жалітися на недофінансування. Звичайно, кожен напрям роботи 

потребує окремої деталізації, окремого обговорення. Я готова до таких круглих 

столів або до будь-якого формату співпраці. Мушу сказати, що все-таки в 

учасників круглого столу багато інформації, але вона одностороння. І я готова 

надати вам більш ширшу і повну інформацію, актуальну на 2021 рік, оскільки 

хтось з виступаючих все-таки оперує інформацією не сьогоднішнього дня, і це 

дуже важливо. 



Торкнуся одного питання більш детально. І думаю, що нам потрібно 

розширити коло учасників. Це співпраця з Міністерством охорони здоров'я. 

2020 рік показав, наскільки вразлива система до таких загроз. Вона має поточні 

проблеми, такі як туберкульоз, ВІЛ-інфекція, гепатити і наркозалежність, але 

там такий, сталий стан, а от пандемія – це різка така загроза. З цим ми 

стикнулися вперше, і це був справді виклик.  

Ми ведемо переговори із Міністерством охорони здоров'я щодо 

забезпечення єдиного медичного простору для засуджених та ув'язнених. Ця 

робота ведеться. Тут мова не йде про те, що Мін'юст щось не віддає 

Міністерству охорони здоров'я. Взагалі між органами виконавчої влади на 

сьогоднішній день немає таких стосунків, де хтось комусь щось не віддає. 

Питання в тому, щоб це було організаційно і з матеріальної точки зору 

ефективно. Ми дійсно хочемо забезпечити засудженим та ув'язненим належну 

медичну допомогу. Це є найбазовіша потреба, найголовніша потреба, тому ми 

на цьому зосереджені. Але при цьому розуміємо, що є багато специфіки, і 

юридичних, і питання з майном, з обладнанням, яке є в системі, і найголовніше 

- з мотивацією лікарів і з…  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олено Володимирівно. 

Саме тому я ще раз хочу наголосити, для чого і робиться круглий стіл. 

Дійсно, ви праві, але що стосується однобокого висвітлення, ні в якому випадку 

такого не повинно бути. Саме для того і зроблена така платформа, для 

спілкування і для того, щоб ми напрацювали разом чи то законодавчі якісь 

ініціативи, чи якісь нормативно-правові акти, які реально допоможуть змінити 

щось в цій системі. І я однозначно, повірте мені, я не багато займаюсь часу 

даним питанням, але за той час, коли я почав вивчати дане питання, я розумію, 

що проблематика - вона не створена сьогоднішній днем, абсолютно, і 

вчорашнім теж. Тобто це та система, яка реально запущена, якщо таке слово 

можна підібрати, то я його підберу. Так що однозначно я знаю, що ви завжди 

йдете на співпрацю. І я вам дякую за ваш виступ. 



Хочу надати слово Дмитру Гладчуку. Це начальник Управління 

моніторингу дотримання прав людини Міністерства внутрішніх справ України. 

Тема: «Про стан дотримання прав людини в місцях несвободи органів системи 

МВС». Будь ласка, 5 хвилин, пане Дмитре. 

 

ГЛАДЧУК Д.І. Доброго дня, шановні колеги! Щиро дякую за можливість 

долучитися до вказаного заходу, який є незрівнянно важливим, враховуючи 

особливо ті виклики, які постали перед нашою державою в умовах пандемії. Не 

буду вдаватися в такий детальний і статистичний опис ситуації, враховуючи 

обмежений ліміт часу.  

На що хотів би звернути увагу. Про те, що до органів системи 

Міністерства внутрішніх справ, які мають в своїй структурі місця несвободи, 

входять в першу чергу Національна поліція, Державна прикордонна служба і 

Державна міграційна служба. Якщо говорити про Державну міграційну службу 

і Державну прикордонну службу, тобто… (Не чути) то, в принципі… (Не чути) 

моніторингових візитів представників…(Не чути) є певні запитання, які 

потребують вирішення, але загалом стан дотримання прав людини в таких 

місцях досить нормальний, коли ми говоримо конкретно в частині умов 

тримання і умов відношення, коли ми не говоримо про питання, там пов'язані із 

видворенням за межі України і так далі. 

Якщо говорити про Національну поліцію, то хочу звернути увагу на те, 

що, зокрема, в Національній поліції станом на сьогодні функціонують такі 

місця несвободи, як ізолятори тимчасового тримання, їх зараз 177; це кімнати 

для затриманих, які розташовані в територіальних підрозділах Національної 

поліції; і це приймальники-розподільники для дітей, їх у нас всього  два (один - 

в місті Києві і один - в місті Харкові). 

Якщо говорити про забезпечення дотримання вимог Європейської 

конвенції з прав людини і рекомендацій Комітету про запобігання катуванням, 

так, дійсно, коли ми говоримо про ізолятори тимчасового тримання, а в 

основному про кімнати затриманих, у нас є певні питання щодо невідповідності 



умов тримання, невідповідності розмірів таких кімнат тим, які мали би 

відповідати європейським стандартам. 

Але хочу звернути увагу на те, що Міністерством внутрішніх справ, і, 

зокрема, Національною поліцією, в цьому напрямку проведена колосальна 

робота. Зокрема, як уже було раніше анонсовано, зокрема, міністром 

внутрішніх справ на засіданні Верховної Ради, а так само неодноразово 

Головою Національної поліції, про те, що всі, окрім ізоляторів тимчасового 

тримання, станом на сьогодні обладнані системою CustodyRecords. Фактично 

вона ще не функціонує в повному обсязі, але це система, яка дає змогу як 

представникам управління дотримання прав людини Національної поліції, так і 

керівництву територіальних підрозділів Національної поліції здійснювати 

постійний онлайн-моніторинг за кількістю осіб, які перебувають в таких 

ізоляторах, за підставами їх утримання, за наявністю скарг та можливе 

протиправне їх туди поміщення або неналежне поводження з ними.  

Окрім того, більшість ізоляторів тимчасового тримання були 

переобладнані, і умови тримання в них… скажімо так, вживаються заходи для 

того, щоб умови тримання в них відповідали всім європейським стандартам. 

Якщо ж говорити про кімнати затриманих, то велика частина з них, майже 70 

відсотків, станом на зараз зачинені, зачинені якраз через те, що умови тримання 

в них, їх розмір, а також умови забезпечення, не відповідають, зокрема, тим 

самим рекомендаціям Комітету про заборону катувань. 

Вирішення цього питання потребує досить значного фінансування. Для 

прикладу, для того щоб просто, як мінімум, обладнати необхідним 

обладнанням і забезпечити функціонування системи CustodyRecords, про яку я 

говорив раніше, потрібно порядка 400 мільйонів гривень. Ця цифра, звісно, 

постійно змінюється в залежності від того, як відбуваються коливання на 

ринку.  

Але на що хотілось би… (Не чути) такою однією з самих кричущих, 

пов'язаних з подіями, які відбулися в Кагарлику, про те, що позиція і 

керівництва Міністерства внутрішніх справ, і керівництва Національної поліції 

на будь-які випадки порушення прав людини, можливі випадки вчинення 



катування, можливі випадки неналежного поводження з особами, які поміщені 

до місць тримання, є чіткою, є законною. І хотів би звернути увагу на те, що 

такі ситуації жодним чином станом на сьогодні не толеруються керівниками 

всіх рівнів, як Національної поліції, так і Міністерства внутрішніх справ. 

Окрім того, хотів би звернути увагу на те, що Міністерство внутрішніх 

справ, Національна поліція постійно опрацьовують моніторингові візити 

секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, за результатами 

яких в разі виявлення порушень проводяться службові розслідування і 

приймаються відповідні організаційно-практичні заходи, а також час від часу і 

кадрові рішення, якщо питання… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Дмитре. Час вичерпано ваш. Дякую вам. 

Надаю слово Вітренку Андрію Олександровичу. Це заступник міністра 

освіти і науки з питань європейської інтеграції.  

Будь ласка, пане Андрію. 

 

ВІТРЕНКО А.О. Доброго дня, шановні друзі! Доброго дня! Радий вас 

бачити. Дякую, що запросили до такого потужного круглого столу. 

Що я хочу сказати. Що наразі Міністерство освіти і науки України 

співпрацює з Міністерством юстиції України стосовно функціонування закладів 

професійної, професійно-технічної освіти, які функціонують при установах 

виконання покарань. На сьогодні функціонує 59 закладів професійної, 

професійно-технічної освіти, 56 навчальних центрів при кримінально-

виконавчих установах закритого типу та 3 професійно-технічних училища при 

спеціальних виховних установах. З них у зв'язку з консервацією установ 

виконання покарань знаходяться в стадії ліквідації 6 навчальних центри: це 

Уманський, Копичанський, Ольшанський, Південний, Жовтоводський, 

Чорноморський та два ПТУ - …(Не чути) професійно-технічне училище та 

Ковельське  професійно-технічне училище.  

У 2020 році ліквідовано, на жаль, одне ПТУ і два навчальних центри:в 

Прилуках, Кременчуці і в Ізяславі. Проекти спільних наказів про ліквідацію ще 



двох навчальних центрів - чанського навчального центру № 85 та 

Чернігівського навчального центру № 74 - знаходяться на підписі у…(Не чути) 

 Заклади освіти забезпечують реалізацію потреб засуджених у 

професійно-технічній освіті, оволодінні технічними робітничими професіями 

відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей, стану здоров'я, а також їх 

перепідготовці та підвищенні кваліфікації. 

Зі свого боку я хочу сказати, що Міністерство освіти і науки України 

підтримує будь-які позитивні, скажімо так, зміни, які будуть стосуватися 

покращення рівня освіти осіб, які знаходяться у таких спеціалізованих закладах, 

і які мають подвійне підпорядкування, як Міністерству освіти і науки, так і 

Міністерству юстиції, тобто я маю на увазі ці заклади освіти.  

Тому я вам буду дякувати. Я вважаю, що в межах регламенту, скажімо 

так, основну функцію я доніс. Але якщо є питання, я із задоволенням на них 

відповім. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрію Олександровичу. 

Наступним хочу надати слово - Фартушна Олена Володимирівна, 

керівник експертної групи з питань захисту прав окремих соціальних груп та 

людей похилого віку Міністерства соціальної політики.  

Будь ласка, пані Олено.  

 

ФАРТУШНА О.В. Доброго дня, шановні колеги народні депутати, 

керівники центральних органів виконавчої влади! Перш за все від імені 

міністра соціальної політики Марини Лазебної хочу подякувати народним 

депутатам, Уповноваженій Верховної Ради з прав людини за ту увагу, яка 

приділяється впровадженню в Україні європейських стандартів прав людини. 

Дійсно, відповідно до статті 13 Закону України "Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини" до місць несвободи належать також і 

заклади та установи системи соціального захисту населення, зокрема це 

інтернатні заклади, яких в Україні функціонує 281 на сьогоднішній день: це 90 

будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, 155 



психоневрологічних інтернатів, 36 дитячих будинків-інтернатів та 313 

відділень стаціонарного догляду. Загалом у таких закладах проживає десь 56 

тисяч громадян, які потребують надання соціальних послуг.  

Відкритість та прозорість діяльності – це основні принципи діяльності 

Міністерства соціальної політики. Для реалізації цих принципів у 2019 році 

Верховною Радою було прийнято Закон України "Про соціальні послуги", 

основними завданнями якого є відкритість соціальних послуг, розширення 

надавачів соціальних послуг за рахунок залучення суб'єктів господарювання 

недержавного сектору через різні способи, зокрема соціальне замовлення, 

удосконалення адміністрування соціальних послуг, адресність і доступність 

таких послуг. 

Міністерством постійно аналізуються спеціальні доповіді 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про стан дотримання прав і 

свобод людини і громадянина у місцях несвободи, а саме в інтернатних 

закладах системи соціального захисту населення.  

На виконання таких рекомендацій було вжиту низку заходів, зокрема 

міністерством було прийнято низку нормативно-правових актів. Це 15 постанов 

Кабінету Міністрів, зокрема і постанова Кабінету Міністрів, яка затверджує 

критерії діяльності надавачів соціальних послуг, та видано 12 наказів 

Міністерства соціальної політики. Відповідно до класифікатора, який був 

затверджений у 2020 році, класифікатора соціальних послуг, визначено 37 

соціальних послуг, кількість їх розширена  у порівняні із попереднім переліком, 

де налічувалася 21 соціальна послуга.  

Законом визначено, що соціальні послуги надаються відповідно до 

державних стандартів, дотримання яких контролюється засновниками та 

відповідним центральним органом, який створений, – це Національна соціальна 

сервісна служба. На сьогодні наказом міністерства затверджено 23 державних 

стандарти соціальних послуг, і робота щодо стандартизації послуг триває. 

Наразі розроблено 6 нових державних стандартів надання соціальних послуг. 

Також було прийнято нову редакцію Постанови Кабінету Міністрів, 

затверджено нову редакцію Типового положення про будинок-інтернат для 



громадян похилого віку. Робота щодо вдосконалення двох інших типових 

положень - про психоневрологічний будинок-інтернат та дитячий будинок-

інтернат - триває. Зокрема, в частині вжиття невідкладних заходів у разі 

наявності скарг, такі пропозиції нами опрацьовані спільно із Офісом 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, також надання медичної 

допомоги, фіксація та інформування органів опіки та підрозділів поліції, бригад 

екстреної  швидкої медичної допомоги у разі встановлення у підопічного 

тілесних ушкоджень кримінального характеру, звісно, медичне обслуговування 

підопічних. 

Також для унормування питання щодо надання медичної допомоги 

міністерством спільно із Міністерством охорони здоров'я готуються методичні 

рекомендації щодо надання медичної допомоги підопічним - вихованцям 

стаціонарних інтернатних установ у системі соціального захисту населення. 

Проблема із наданням медичної допомоги у системі соціального захисту існує, 

так як і по всіх інших закладах, де перебувають люди постійно. 

Що стосується державного контролю за дотриманням Закону України 

"Про соціальні послуги" та державних стандартів, я вже зазначала, 

новостворений центральний орган виконавчої влади – це Національна 

соціальна сервісна служба – має прямі повноваження щодо здійснення 

контролю. Відповідно і державний контроль за дотриманням вимог санітарно-

епідеміологічного законодавства, безпечності харчових продуктів здійснюють 

уповноважені органи ДСНС та Держспоживслужба в наших закладах 

відповідно до узгоджених графіків цих органів. 

Засновниками здійснюється контроль за діяльністю цих закладів щодо 

дотримання законодавства, надання медичного обслуговування і санітарно-

гігієнічних умов. А от моніторинг діяльності також закладу здійснює 

громадська рада, яка створюється при інтернатних закладах у плановому 

порядку, або ж при наявності скарг громадська рада збирається і може 

розглядати такі скарги в інтернатному закладі. Наразі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олено Володимирівно. 



Зараз надам слово Романчуку Роману Васильовичу. Це начальник 

Департаменту нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях 

несвободи, а також пробації Офісу Генерального прокурора.  

Будь ласка, Романе Васильовичу.  

 

РОМАНЧУК Р.В. Доброго дня! Дякую, Костянтине Івановичу. Вітаю всіх 

учасників сьогоднішнього засідання! Оскільки регламент стислий, буду 

намагатися коротко. 

Насамперед хотів поінформувати учасників сьогоднішнього засідання, 

що зараз у Бердянську працює група прокурорів Офісу Генерального 

прокурора, які в порядку статті 26 Закону України "Про прокуратуру" 

проводять там відповідну перевірку. Тому звертаюся до пана Олександра 

Бондаренка. Я написав вам у приватні повідомлення надати мені свій контакт, 

щоб прокурори, які зараз там, могли б з вами поспілкуватися і з'ясувати ті 

обставини, на які ви вказуєте. Ми будемо намагатися в рамках наших 

повноважень це перевірити. 

Що стосується піднятих сьогодні тем. Мабуть, найбільше уваги було 

приділено медицині. Тому хочу також коротко поінформувати, що з початку 

пандемії Генеральний прокурор письмово доручила прокурорам обласного 

рівня здійснювати моніторинг виконання протиепідеміологічних заходів і 

відповідного законодавства в місцях несвободи. Щомісяця ми отримуємо від 

них інформацію. Скажу коротко: так, дійсно, мають місце порушення. 

Людмила Леонтіївна про них більш ніж детально говорила, акцентувала, не 

вбачаю якоїсь потреби ще тут повторюватися і розказувати про вжиті нами 

заходи. 

Друге: в аспекті медицини. У доповіді ЄКПТ, яка поступила за 

результатами їх візиту, вказувалося на такий важливий момент, як 

запровадження єдиного підходу фіксації тілесних ушкоджень в органах і 

установах ДКВС на всіх етапах, не лише при поміщені. Враховуючи це, ми 

звернулися письмово листом, заступник Генерального прокурора Мамедов 



звернувся з листом до Міністерства юстиції. І хочу подякувати тут присутній 

пані Висоцькій за те, що вони відгукнулися на наш лист і розпочали підготовку 

відповідних змін у відомчі нормативні акти для того, щоб ми могли виконати 

справді слушні рекомендації ЄКПТ і запровадити на всіх етапах вичерпний, 

ґрунтовний моніторинг і огляд ув'язнених і засуджених осіб у разі заподіяння їм 

тілесних ушкоджень. 

Щодо піднятого питання медичної реформи в місцях несвободи. Мабуть, 

Офіс Генерального прокурора як ніхто, хоча й на межі, давайте говорити 

відверто, наших наглядових повноважень, але був тим локомотивом, який 

штовхав передачу так званої тюремної медицини до Міністерства охорони 

здоров'я. Разом з тим, і через фінансові, і через організаційні там певні аспекти 

це питання, будемо говорити відверто, не так здійснилося швидко, як би нам, 

всім присутнім тут, того хотілося б. Разом з тим, Генеральний прокурор пані 

Венедиктова на днях підписала і надіслала Прем'єр-міністру пану Шмигалю 

відповідного листа, де ми просимо повернутися до цього питання, його 

освіжити, активізувати і у синергії Міністерства юстиції, охорони здоров'я та 

Міністерства фінансів розробити план заходів на кілька, 3 чи 5, років (це вже 

видніше відповідним відомствам), для того щоб цей процес продовжити і 

завершити передачу тюремної медицини до цивільних установ і організацій. 

Ми раді будемо сприяти цьому процесу в рамках наших наглядових 

повноважень і готові надати свої комунікаційні і інші майданчики Офісу 

Генерального прокурора для того, щоб обговорювати це питання дотримання 

прав ув'язнених в місцях несвободи.  

Також піднімалася тема перенаселення. На жаль, ці факти прикрі 

продовжують мати місце, незважаючи ні на що, незважаючи на багаторічні 

зауваження європейських інституцій і рішення Європейського суду. Особливо 

критично ми бачимо цю ситуацію по Херсонському СІЗО. Уповноважений 

Верховної Ради про це говорила. Знову ж таки, ситуація там насправді 

критична, оскільки значна частина, більшість корпусів через критичний стан не 

придатні для експлуатації. Люди знаходяться в аварійних умовах. Ми 

звернулися, знову ж таки Генеральний прокурор особисто звернулася до 



міністра юстиції для того, щоб, скажімо так, бити в усі колокола і вживати 

заходів для того, щоб не було там цих ліжок у три поверхи. І готові йти далі і 

ставити це питання перед Кабінетом Міністрів, оскільки розуміємо, що для 

того, щоб його зрушити з місця, потрібні доволі суттєві кошти і доволі суттєве 

фінансування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Романе Васильовичу. 

І стосовно тої перевірки, яка працює зараз в 77 колонії, я знаю за неї. І, до 

речі, дякуючи, мабуть, вам як керівнику, я знаю, що ви туди направили дійсно 

фахівців своєї справи. Дякую. 

Надаю слово Бєлоусову Юрію Леонідовичу, начальнику Департаменту 

процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та 

інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів Офісу 

Генерального прокурора.  

Будь ласка, пане Юрію. 

 

БЄЛОУСОВ Ю.Л. Дякую, пане Костянтине.  

Шановні колеги, дуже коротенько поінформую вас, що наразі 

відбувається, що робить наш департамент, зокрема по цій установі.  

Наш департамент, дуже коротко скажу, займається кримінальними 

провадженнями, найбільш складними, резонансними, пов'язаними з 

катуваннями з боку працівників правоохоронних органів. Переважно це 

провадження щодо працівників поліції, але є кілька проваджень по установам 

виконання покарань і  по слідчим ізоляторам.  

Щодо цієї установи, наразі ми витребували, я казав, всі кримінальні 

провадження за останні 3 роки, де йшлося про можливі факти неналежного 

поводження. Наразі через реорганізацію ДБР, повну реорганізацію, у нас 

попросили ще трішки часу для того, щоб ці провадження зібрати. Ми плануємо 

забрати їх собі в обласної прокуратури і здійснювати процесуальне керівництво 

безпосередньо в Офісі Генерального прокурора. Попередньо проведені 

переговори, скажімо так, з територіальним управлінням  ДБР у місті 



Мелітополі, до юрисдикції якого належить ця виправна колонія. У них там 

також певна реорганізація, там скоротили більшу половину слідчих, тобто є 

певні технічні моменти. Але хочу вас запевнити, що це буде одне з 

пріоритетних проваджень... (Не чути) 

 Коротенько щодо того… Плюс ми поспілкувалися з колегами, 

присутніми тут, у чатах, яка інформація є по цій установі, то я там надав свої 

контакти для того, щоб паралельно ці заяви йшли в тому числі до Офісу 

Генерального прокурора, щоб ми могли трішки швидше реагувати на ті 

виклики, які є. 

Хотів би сказати про кілька системних проблем, і ми тут дуже 

розраховуємо на підтримку Міністерства юстиції, зокрема, які б сприяли більш 

швидкому розслідуванню таких фактів. На жаль, те, що ми стикаємось, і 

колеги-правозахисники з цим стикаються, коли є певні повідомлення про такі 

факти неналежного поводження, то доволі часто мають місце випадки, коли 

відеосистеми спостереження в установах от не працюють саме в цей час або 

вони припиняють працювати буквально там за годину-дві до тих фактів або 

повідомлення про певні події. І тут, дійсно, це створює досить серйозні 

перешкоди, хоча, з іншого боку, саме Міністерство юстиції, по ідеї, зацікавлене 

в тому, щоб довести, що їх працівники діяли в межах закону, надати відповідні 

відеоматеріали, які знімають ці застереження. Тому тут контроль за 

своєчасністю і якістю роботи цих відеосистем відеоспостереження з боку 

керівництва ДКВС і Міністерства юстиції є критично важливим.  

Також дуже важливо, ми на це неодноразово звертали увагу, про 

обов'язковість використання мобільних реєстраторів при проведенні обшуків у 

камерах і при застосування різного роду заходів примусу. Ми розуміємо певні 

технічні проблеми, що не всі установи забезпечені достатньою кількістю, але 

принаймні, коли мова йде про заплановані акції, про проведення обшуків, 

використання таких мобільних реєстраторів має бути обов'язковим, а їх 

невикористання фактично вже певним чином свідчить про те, що, можливо, 

хтось хоче укрити певні неправомірні дії.  



Важливо також сказати, що за ініціативою Офісу Генерального 

прокурора, і тут Міністерство юстиції пішло назустріч, були внесені зміни в 

порядок застосування заходів безпеки щодо осіб, які перебувають у слідчих 

ізоляторах і в установах виконання покарань. Раніше, наприклад, по нашому 

провадженню, Офісу Генерального прокурора, для того, щоб перевести особу з 

одного СІЗО, яка скаржиться на катування, до іншого СІЗО, необхідний був 

дозвіл слідчого, який розслідував у районному відділі поліції злочин, в якому 

підозрюється та особа. Це створювало значні перешкоди, і нам перешкоджало, 

ми залежали від доброї волі слідчого Національної поліції, який міг такий 

дозвіл надати. Слава Богу, такі зміни внесені, і ми вже по кільком 

провадженням переводили людей негайно в інші слідчі ізолятори, подавши 

просто повідомлення слідчому, який здійснює розслідування. І це вже сприяє, 

бо люди, які перебувають в місцях несвободи, як правило, вони не дають 

інформацію, вони не готові, вони бояться, і це зрозуміло. І тут переведення… 

принаймні на час розслідування, бо не завжди ці скарги підтверджуються, але 

принаймні для того, щоб це зробити, людину точно треба переводити в іншу 

установу для проведення слідчих дій.  

І тому ми також тут розраховуємо на сприяння у швидких переведеннях. 

Зараз, ми розуміємо, СOVID, ми з цим стикнулися також. Минулого року це 

створило величезні проблеми з переведенням людей, вони там по кілька місяців 

переводилися через дійсно організаційні проблеми. Але наразі я можу сказати, 

що взаємодія з Міністерством юстиції і з керівництвом ДКВС у нас, в принципі, 

налагоджується, вона така, стала. Я дуже розраховую, що вони будуть 

триматися таким чином.  

Під час наступного засідання комітету я сподіваюся, що все-таки зможу 

надати більше інформації про самі розслідування, коли ми нарешті отримаємо 

ці провадження з регіонів. 

Дякую вам за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Юрію. 



Я перед тим, як надати слово слідуючому виступаючому, Олено 

Володимирівно Висоцька, хотів задати вам одне питання, що стосується 77 

колонії. Коли на комітеті був присутній пан міністр, він, якщо я не помиляюся, 

звертався до пана Олександра Павліченка щодо якоїсь кандидатури, можливо, 

надати людину на якусь посаду. Так чи ні? Чи дійсно був якийсь контакт? Які 

на сьогоднішній день висновки і які заходи проведені по керівництву 77 

колонії? Якщо можна, коротко. 

 

ВИСОЦЬКА О.В. Дуже коротко. 

По-перше, ми виконали всі доручення Комітету Верховної Ради з прав 

людини, які надійшли нам письмово: це ініціація проведення службового 

розслідування, це відсторонення керівників 77 установи, їх звільнення. І 

сьогодні виконує обов'язки керівника цієї установи… ну, на правах 

виконуючого обов'язки, тобто людини, призначеної на посаду керівника, наразі 

немає. Ми шукаємо кандидатуру. Дійсно, звертаємося до всіх з пропозицією. 

Від пана Павліченка ми отримали одну кандидатуру - це один з наших 

співробітників. Розглядаємо цю кандидатуру, але остаточного рішення не 

прийняли, тому відкриті до подальшого такого діалогу.  

Хочемо раз і надовго вирішити питання із 77 установою. З одного боку - 

знайти професіонала, з іншого боку - репутаційно, щоб особливо у 

правозахисників або у народних депутатів не було претензій до такої людини і 

вона могла, наприклад, належним чином виконувати свої обов'язки і розвивати 

надалі колонію. Тому ми відкриті, тут жодного немає блокування цього 

питання або затягування. Розглядаємо кандидатури. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олено Володимирівно. 

Хочу надати слово Савченку Андрію Володимировичу, заступнику 

начальника відділу Головного слідчого управління ДБР.  

Будь ласка, пане Андрію. 

 



САВЧЕНКО А.В. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня! Мені дуже 

приємно, що сьогодні присутні такі високоповажні колеги, яких я знаю 

особисто. І хочу зазначити, що проблема якраз запобігання в досудовому 

розслідуванні кримінальних правопорушень, які вчиняються в місцях 

несвободи, вона є комплексною.  Із виступів якраз присутніх я для себе зробив 

висновок, що це не тільки проблема правова - це проблема і освітня, і медична, 

психологічна, соціальна, кадрова, можна перераховувати і далі. Але якщо ми 

говоримо про кримінально-правовий, кримінально-процесуальний блок, то за 

статистикою, яка є в наявності в ДБР, щороку, порівняно, скажімо, якщо брати 

статистику 2020 року, ДБР починає досудове розслідування приблизно в 150 

кримінальних провадженнях. Тобто якщо тенденція буде продовжуватися, то в 

цьому році в нас будуть ще вищі показники.  

У цьому плані, можна сказати, що  є певні досягнення. Тому що, якщо ми 

говоримо про завершення досудового розслідування, то в минулому році, у 

вересні місяці, вже завершено досудове розслідування у Вінницькій установі 

покарань № 1, де у вину ставились особам і такі кримінальні правопорушення, 

передбачені статтями 127, 365, а також, скажімо, одного засудженого за 

частиною другою статті 121. Тому відповідно завершено досудове 

розслідування і направлені обвинувальні акти до суду.  

Стосовно інших практик, які в нас наявні, то є в нас розслідування по вже 

тим колоніям, які сьогодні звучали: це і 77 колонія, і 25. Стосовно 77 колонії у 

місті Мелітополі (Бердянська виправна колонія), то триває досудове 

розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 

частинами першою і другою статті 364, також частиною другої статті 365. 

Відповідно перевіряються факти стосовно застосування насильства, як 

фізичного, так і психологічного, щодо засуджених, перевіряється якраз участь в 

цьому адміністрації цієї установи, про причетність інших осіб, у тому числі 

інших засуджених. 

Крім цього, хочу зазначити, що в грудні місяці минулого року виділено, 

виокремлено якраз кримінальне провадження, виділені матеріали і розпочате 

досудове розслідування вже в іншому кримінальному провадженні, в цьому 



плані якраз, за частиною другою статті 127 "Катування" і "Вимагання" (стаття 

189) щодо перевірки фактів стосовно вимагання і катування вже засудженими. 

Далі. Стосовно 25 колонії відомо, що також триває досудове 

розслідування, тому що перевіряється, ви знаєте, що в 20-му році в січні місяці 

стали відомі факти про неправомірні якраз випадки застосування насильства до 

засуджених, тому досудове розслідування триває в цьому плані. І що цікаво, що 

ДБР застосовує досить такі провідні якраз механізми перевірки цих фактів: 

застосовані поліграфічні дослідження були, які виявилися досить ефективними. 

Вони підтвердили або спростували відповідні слідчі версії, що допомогло якраз 

у досудовому розслідування. 

Стосовно інших випадків, точково я зупинився. Стосовно нарощування 

якраз наших потужностей, хочу зазначити, що в ДБР є спеціально якраз 24 

уповноважені слідчі, які спеціалізуються виключно на досудовому 

розслідуванні якраз випадків катування і іншого, якраз нелюдського, такого, що 

принижує гідність, поводження в місцях несвободи, а також в інших місцях, не 

тільки несвободи, бо ми знаємо факти про застосування катувань і в Кагарлику, 

і в місті Києві, в Голосіївському районі. Тому всі ці провадження перебувають 

під контролем, а деякі вже якраз з обвинувальними актами направлені до суду.  

Ми підтримуємо дуже тісті зв'язки з Офісом Генерального прокурора. 

Була нарада, ви знаєте, всіх правоохоронних органів, і були зроблені відповідні 

висновки. Скажімо, зараз на етапі узгодження, і якраз пан Юрій Бєлоусов це 

може підтвердити, перебувають якраз ті моменти, які пов'язані із створенням 

певних інструкцій і створення карток якраз, які… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Володимирович, дякую. Дякую вам.  

Колеги, наостанок ще… Можливо, хочете ще щось додати, Андрій 

Володимирович? Мікрофон. Андрій Володимирович, мікрофон, будь ласка. 

Мікрофон.  

 

САВЧЕНКО А.В. Я думаю, що ми будемо працювати з Офісом 

Генерального прокурора в цьому плані якраз і нарощувати наші потужності. 



Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Наостанок, колеги, хочу надати слово Владиславу Сидоренку - це автор 

фільму "Зона 77". Пане Владислав, будь ласка, 5 хвилин.  

 

СИДОРЕНКО В. (Виступ російською мовою) 

Коллеги, всем спасибо. Всех, практически каждого из вас знаю, знаком. 

Бесконечно рад участвовать в этом мероприятии. И первое, я буду очень 

краток. Возможно, это будет холодный душ для каждого, но я скажу то, что я 

думаю. Я журналист, у меня нет никакой посади, и я свободен в своих 

выражениях. Постараюсь быть максимально корректным.  

Дело в том, что я в первую очередь хотел бы Дмитрия Лубинца, главу 

комитета, поблагодарить за то, что он открывает и он как голова комитета 

инициирует этот процесс. Также я хотел поблагодарить вас, Константин Касай, 

за то, что вы взялись за эту тему, потому что это очень важно. И я объясню, 

почему. То есть впервые действительно общество правозащитников, 

журналистов услышали на уровне государственной власти, и мы бесконечно 

вам благодарны за это. Спасибо вам большое. Это первая позиция.   

Позиция номер два. Понятно, что в восьмом созыве это было 

невозможно, и это борьба 77-й колонии, чему посвящен наш фильм, который 

почему-то во всем мире был воспринят, во всем мире, как абсолютно 

резонансная вещь. И в Украине почему-то очень сложно было достучатся хотя 

бы до кого-нибудь, чтобы кто-то отреагировал, не говоря уже о восьмом 

созыве. Комитет, который этим вопросом занимался, абсолютно, считаю, мягко 

сказать, недостойным поведением, это люди были абсолютно 

негосударственники. Это первая позиция. 

Теперь несколько вещей, которые я хотел бы сказать, которые меня 

волнуют. Вот я слушал сейчас господина из ДБР Савченко - и прямо я 

восхищался. И хотел бы месседж первый для господина Белоусова в 

Генеральную прокуратуру. Вот смотрите, по поводу Савченко, я ему 



рассказываю о том, что мелитопольское управление, оно полностью 

коррумпированное и никакого отношения  к правосудию оно не имеет. Один из 

тех людей, которые занимаются этим делом, он был прокурором Бердянска, 

который за всем этим наблюдал и который прикрывал пятые точки этого 

руководства колонии и всего того, что происходило в Бердянске. Поэтому о 

каком-то правосудии говорить вообще невозможно в принципе. Никто там 

никакого расследования не ведет.  

Для того чтобы не быть… как бы не авторитетно это заявлять, я 

рассказываю, что с предыдущим руководителем ДБР лично провел я четыре 

встречи, которым привел вот такие факты. Лично со следственным 

управлением, одним из следственных управлений ДБР, лично передал такое 

количество документов и допросился.  

Вот вам, пожалуйста, есть, я вижу, врач Бондаренко присутствует сейчас. 

Вот в Киев вызвали Бондаренко, допросили, он действующий врач, он 

фиксировал изнасилование. Где эти все документы? То есть о том, что идут 

какие-то следственные действия, что кто-то что-то проверяет, – это чушь 

собачья, понимаете? Никто ничем не занимается. Я лично просил и я лично 

занимался тем, чтобы в Киев были переданы из Мелитополя эти все дела по 77, 

потому что в ДБР Мелитополь это все просто блокировалось, потому что там 

заинтересованная сторона. Это первая позиция.  

Теперь я господину Белоусову рассказываю. Я лично свидетель, я как 

помощник народного депутата приезжал в 77-ю колонию пять раз - и пять раз 

нарушалась 24 статья Криминального кодекса по допуску меня на территорию 

вместе с врачами и журналистами для проверки. Это регламентированная 

работа, регламентированная законом  работа.  

Я написал пять заявлений, я пять раз вызывал следственно-оперативную 

группу - и пять раз это в журнал даже не занесли, они не завели уголовное 

провадження по моему заявлению и с вызовом следственно-оперативной 

группы. Вот я вам и рассказываю, господин Белоусов, вот в Генеральную 

прокуратуру: в Бердянське пять раз не вносили в ЕРДР вообще недопуск меня, 

помощника народного депутата, нарушая закон, ни разу не зафиксировано 



следственно-оперативной группой.  Ноль - zero - было внесено. Понимаете? Это 

клоака просто, понимаете,  беспредела, которая происходит, правового. Дело не 

в том, что происходит в бердянской колонии, дело в том, что абсолютно 

система правоохранительная - она импотентна, она развалена, она уничтожена.  

Здесь, в Киеве, мы с вами сидим в теплых кабинетах, а в таких 

отдаленных регионах, как Бердянск, где каждый друг другу кум, брат, сват, 

понимаете, а потом эти вот кумовья, братья и сваты уходят в мелитопольское 

управление, где потом расследуют сами себя. И вот я вам готов прийти в 

Генеральную прокуратуру и дать свидетельства о том, как пять раз не 

вносилось в ЕРДР ни одно мое заявление как помощника народного депутата. 

Вот вам, пожалуйста. Едьте туда, в Мелитополь, и просто всех арестовывайте, 

понимаете, из Генеральной прокураты. Проведи там проверку, почему в  ЕРДР 

ничего не вносится. Это позиция номер два.   

Позиция номер три, которая касается Министерства юстиции, вот 

госпожи Высоцкой и всех этих товарищей, которые сейчас управляют 

Министерством юстиции. Я надеюсь, что… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Владислав, у нас регламент, давайте ще одну 

хвилину, ще одну хвилину. Включіть мікрофон. Включіть мікрофон, будь 

ласка. Мікрофон включіть. Пане Владислав, мікрофон включіть. 

 

СИДОРЕНКО В.І. Да, включаю. Я помню, 5 минут, еще одна минута.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще одна хвилина у вас. 

 

СИДОРЕНКО В.І. О’кей. Что касается Министерства юстиции, 

понимаете, позиция Министерства юстиции, которое просто закрывает глаза… 

Я был в Министерстве юстиции, я доносил лично министру все эти 

мероприятия и все эти слова, которые я вам сейчас говорю, лично доносил. 

Ноль реакции - zero. Это означает просто некомпетентность. Это люди, которые 

не хотят заниматься этим вопросом.  Год я хожу туда, год – zero просто 



отношениt, понимаете? Вот эта госпожа Высоцкая – это ее слова о том, что они 

переводят Чукина, главного негодяя, которая почти десятилетия просто 

уничтожает людей, понимаете, с прокуратуры, с правоохранительной системы, 

которая под Гимн Украины просто уничтожает физически людей. Это же она 

его переводит в Киев для того, чтобы держать его под контролем. Вы 

представляете, что в головах у этих чиновников, которые вот этих просто 

негодяев переводят в Киев, повышая их, для того чтобы держать их якобы под 

контролем? Вы понимаете вообще какая логика?  

Я на месте вообще комитета, я бы просил, и обращался, не знаю, я бы 

говорил об инициации отставки команды Министерства юстиции: Малюськи, 

Высоцкой и вот этих всех товарищей. Потому что логика, когда мы главных 

уничтожителей, людей просто переводим…(Не чути) для того, чтобы их 

контролировать, ну, это логика, при которой мы из этого говна никогда не 

вылезем. Понимаете? Это ужас просто! Вот с этого нужно начинать: с 

правоохранительной системы и абсолютно некомпетентных людей, у которых 

просто искривлена реальность, понимаете, решения проблемы. Они же до этого 

комитета палец о палец не ударили. Я лично туда ходил, понимаете? Я же не 

знаю это от кого-то, я лично все это делал. Никто из них палец о палец не 

ударил, а теперь они приходят на комитет и рассказывают, что они там чем-то 

занимаются, кого-то слышат. Павличенко сейчас… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Владислав, дякую. Завершуйте. Пане Владислав, 

завершуйте, будь ласка.  

 

СИДОРЕНКО В.І. Да, заканчиваю. Они палец о палец не ударили за 

целый год, понимаете, а сейчас они на комитете рассказывают, что они что-то 

делают. Пока мы не начнем называть вещи своими именами, понимаете, друзья, 

коллеги, пока мы не начнем вещи называть именами, ми ничего не изменим в 

этом государстве. В Министерстве юстиции руководство некомпетентное, они 

не хотят этого делать, они это доказали…(Не чути) правоохранительная 



система напрочь прогнила. И если мы не будем выносить какие-то решения, 

что-то делать, мы просто это государство потеряем. Вот и все, друзья.  

И вам спасибо, что вы поднимаете этот вопрос, Константин.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую вам за виступ ваш, емоційний, як 

завжди. Але ви були присутні на комітеті, ви прекрасно знаєте, що від комітету 

є лист-звернення і на міністра юстиції щодо цієї ситуації, і щодо керівництва 

77-ї колонії.  

Бачу, Олег Цвілий підняв руку. Пане Олег, одну хвилину, бо вже будемо 

завершувати. Будь ласка.    

 

ЦВІЛИЙ О.В. Так, я лише одну хвилину. Хочу, щоб не затерлася 

інформація по 100-й колонії. Європейський комітет із запобігання катувань в 

доповіді вказав кричуще як і про 77-му колонію, так і про Темнівську 100-у 

колонію. І я неспроста поставив її в своїй піраміді на перше місце. Саме в 100-й 

колонії застосовуються оці прив'язування, змотування, ґвалтування. Там 

насправді десь навіть гірша ситуація, чим у 77-й колонії, тому що до 77-ї 

колонії пристальна все-таки прикута вся увага, і там вони якось почали раз 

через раз, наприклад, по крайней мере, тенденція на спад намічається. А 100-а 

колонія – це сама страшна колонія в Україні.  

Так що прошу правоохоронні органи не випускати її з виду і зважити на 

те, що в доповіді Європейського комітету із запобігання катувань за неї …(Не 

чути) 

 Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пан Олег. Я читав, я знаю за 100-у колонію, я 

читав цей висновок. Дуже вам дякую.     

Колеги, будемо завершувати. Я для себе зробив такий, по великому 

рахунку, рейтинг по тим питанням, які піднімалися всіма виступаючими. Я 

зараз свій рейтинг вам розкажу, а ви мене, можливо, поправите.  



Я на перше місце поставив – це питання  тортур, тому що саме більше, 

хто із виступаючих підіймав питання, це було питання якраз тортур.  

На друге місце – це що стосується медицини або її на сьогоднішній день 

відсутність в деяких установах і так далі.  

Третє місце – це неналежні умови тримання. Це теж воно дуже актуальне.  

І на четвертому місці – незаконні звільнення людей, які йдуть, умовно 

кажучи, проти системи. Не знаю, наскільки це питання масове, але воно є.  

І на п'яте місце - те, що виступав заступник міністра освіти, якщо не 

помиляюсь, – це закриття профтехучилищ.  

Тобто це ті п'ять питань, які я для себе відзначив. Отакий в мене вийшов 

рейтинг. Будь ласка, пoпpaвтe, може, хтось щось додасть, хтось щось змінить  в 

моєму рейтингу, але це так. Я для себе таку картину намалював.   

По закінченню нашого круглого столу відповідно ми опрацюємо разом з 

комітетом, я особисто ті питання, які ми піднімали на даному круглому столі. І 

я думаю, що я його винесу як доповідь на комітет. І шановний Дмитро 

Валерійович надасть слово, я перед цим комітетом хочу прозвітувати про даний 

круглий стіл.  

Окремо хочу звернутися до всіх шановних присутніх правозахисників. Я, 

особисто я і мої колеги, і наш комітет, ми відкриті до діалогу. Що стосується 

якихось законодавчих ініціатив або якихось ваших звернень, будь ласка, 

надсилайте або особисто на мене як до народного депутата,  або ж на комітет. 

Дмитро Валерійович потім, я думаю, що з радістю мені це все передасть.  

Хочу всім подякувати щиро. Реально я думаю, що наш сьогоднішній 

круглий стіл, він став першим, але ми візьмемо це за правило і будемо 

проводити їх завжди. Я ще раз наголошую, що це якраз той майданчик для 

спілкування, в якому ми будемо знаходити дійсно ті точки відліку, чи як 

сказати по-іншому, щоб виправити ситуації в системі не тільки ДКВС, а взагалі 

що стосується дотримання прав людини в місцях несвободи.  

Всім дуже дякую. Передаю шановному Дмитру Валерійовичу слово. 

Голова, будь ласка, Дмитро Валерійович. 

 



ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Скажу відверто, що я намагався все прослухати. У мене 

були ще робочі зустрічі, але я навіть для себе дуже багато чого записав.  

Ще раз хочу подякувати представникам правозахисного сектору за те, що 

сьогодні дуже багато інформації надали, і ми по результатах точно винесемо це 

питання на засідання нашого комітету. Костянтин Іванович як народний 

депутат, як керівник цього напрямку, він прозвітує перед усіма народними 

депутатами. Я думаю, що ми приймемо по кожній… Я для себе почув і 100-у 

колонію, і інші колонії, то ми так само, як по Бердянській ми показали, що ми 

будемо реагувати, так само ми будемо реагувати по кожній колонії, звідки 

будуть надходити ось такі звернення, такі сигнали.    

Тому дякую правоохоронцям, ми будемо звертатися знову ж таки. Ми не 

будемо сприймати відписки, ми будемо вимагати, щоб дійсно проводились 

реальні розслідування, і ми на засіданні комітету будемо теж це заслуховувати.    

Всім дуже дякую. І до нових зустрічей. Я думаю, що точно комітет 

підтримає ініціативу Костянтина Івановича про те, що подібні круглі столи, 

вони повинні стати такими, постійно діючими. Я не думаю, що це кожного 

місяця, але якщо це буде відбуватись принаймні раз на 3-4 місяці, я думаю, що 

всі побачать реальні кроки в біг поліпшення ситуації з правами людей в місцях 

несвободи.  

Дуже вам дякую і до нових зустрічей!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. До нових зустрічей, колеги.  


