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ІЗ ПЕРШИХ УСТ

МОВОЮ ЦИФР

Проведено ремонти

Денис МАЛЮСЬКА:

«Аукціон з продажу «І
першої в’язниці
має закінчитися вже
у березні цього року»
МИНУЛОГО РОКУ РОЗПОЧАЛАСЯ ЦИФРОВІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ
МІН’ЮСТ. ЩЕ БІЛЬШ АКТИВНО ЦЕЙ ПРОЦЕС ПРОДОВЖИТЬСЯ ВЖЕ ЦЬОГО РОКУ. ПРО ЦЕ В ІНТЕРВ’Ю
«УКРАЇНСЬКОМУ РАДІО» РОЗПОВІВ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ ДЕНИС МАЛЮСЬКА.

«М

и запустили новий реєстр юридичних і фізичних осіб-підприємців, який до цього не
вдосконалювався вже близько десятка років. Завдяки його заміні нам вдасться вже навесні цього
року повністю автоматизувати реєстрацію підприємців.
Серед інших досягнень у сфері цифровізації послуг –
вдосконалення системи виконавчого провадження,
зокрема автоматизований арешт рахунків боржника,
запуск реєстру засуджених та ув’язнених, а також переведення у діджитал-режим наших послуг у рамках сервісу «єМалятко», – зазначив Міністр юстиції.
Вже цього року, за його словами, у планах – повністю змінити роботу Офісу протидії рейдерству та
усі гарантії збереження права власності перевести у
режим програмного забезпечення. «Ми хочемо побудувати максимально ефективну взаємодію із заявниками. Електронний Офіс протидії рейдерству – це буде
онлайн-інструмент, де можна побачити дату, час, статус розгляду скарги, отримати рішення онлайн. Крім
того, на базі реєстру нерухомості плануємо побудувати набір можливостей для кожного власника нерухомості з тим, щоб окремі гарантії безпеки цієї нерухомості він міг модерувати сам. Наприклад, встановити
певні заборони на розпорядження майном. Тобто, ми
зможемо кожному власнику нерухомості дати можливість керувати своїм об’єктом, не виходячи зі свого
кабінету», – пояснив Денис Малюська.
Щодо розпродажу в’язниць очільник профільного відомства повідомив, що документи на приватизацію першої установи вже передано до Фонду державного майна
України, а аукціон має закінчитися у березні цього року.
Нагадаємо, що це лише один з об'єктів пенітенціарної системи, які плануємо виставити на привати-

зацію у 2021 році. Також готується до продажу майно
Львівської виправної колонії №48 та Південної виправної колонії №51.
Продовжуючи тему пенітенціарної реформи Міністр юстиції зазначив, що законопроєктом щодо зміни системи покарань прагнуть зробити великий акцент
на ресоціалізації тих людей, які виходять з в’язниць у
суспільство. «Наразі в’язниці – це школи злочинності, і
люди звідти виходять гіршими, ніж туди потрапили. І я
не розумію, навіщо громадянам платяти податки для
утримання таких установ, де люди мали б перевиховуватись до нормального життя, а насправді ж стають
ще більш небезпечними для суспільства. Реформування цієї системи – запровадження можливості індивідуального покарання для кожної людини в залежності
від її потреб. Аналізувати ризики, виходячи з індивідуального підходу до кожної особи, буде система «Кассандра». Вона аналізуватиме, в чому ризики людини
– чи то вона зловживає алкоголем, чи наркотиками, чи
то корисливі мотиви – вона жадібна і не вміє розраховувати витрати. Визначатимуться вади людини, що
призвели до вчинення нею злочину, і вже потім проводитиметься індивідуальна робота з цією людиною»,
– пояснив Денис Малюська.
Одним з перших об'єктів, який буде виставлено на
прозорий аукціон, стане Ірпінський виправний центр
(№132).
Непрацююча установа, де раніше утримували
в'язнів, розташована в центрі Коцюбинського – анклаві Святошинського району Києва. Вона має 8,3
га земельних ділянок та будівлі загальною площею
27830,6 м².
minjust.gov.ua

знову традиційна рубрика – ремонт у безплатній
камері СІЗО без жодних бюджетних витрат черговий результат показала державна установа Київський слідчий ізолятор, навівши лад у камері, розрахованій на 22 ув‘язнених», – повідомив на своїй сторінці
у Фейсбук Денис Малюська.
Вартість ремонту – 70 650 гривень. У результаті
ремонту жодна копійка коштів платників податків не
постраждала.
Усі витрати проведені за рахунок надходжень від
платних камер з поліпшеними умовами.
Нагадаємо: експеримент з платними камерами в
українських СІЗО – це лише невелика частинка нашої
великої в‘язничної реформи, у яку також входить:
– продаж заморожених в‘язниць;
– будівництво нових слідчих ізоляторів;
– запуск роботи модельної в‘язниці;
– підвищення рівня забезпеченості та кваліфікації
персоналу;
– зміна системи кримінальних покарань та зміщення фокусу на покарання, не пов‘язані з позбавленням волі;
– вдосконалення в’язничних процедур та режиму;
– автоматизація/цифровізація окремих ключових
процесів;
– прозорість та контроль за управлінням активами
ДКВС.
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5 ЛЮТОГО ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ УКРАЇНИ
СВЯТКОВИЙ ДЕНЬ – ДЕНЬ, ЯКИЙ 6 РОКІВ ТОМУ ЗМІНИВ ХІД
ІСТОРІЇ НАШОЇ ДЕРЖАВИ. АДЖЕ З ПРИЙНЯТТЯМ ЗАКОНУ
УКРАЇНИ «ПРО ПРОБАЦІЮ» МИ ЗРОБИЛИ КРОК НАЗУСТРІЧ
ГУМАНІЗАЦІЇ ВСІЄЇ ДКВС

НА ПУЛЬСІ

НАРАДА

НА ВАРТІ

Передачі із забороненим

Під час реалізації оперативної інформації
працівниками оперативного відділу біля охоронюваної території Криворізької виправної
колонії №80 було помічено громадянина К.
Після здійснення огляду в кишені останнього
було виявлено два прозорих поліетиленові
згортки обмотаних клейкою стрічкою. У них
було виявлено: згорток з речовиною рослинного походження темно зеленого кольору, за
зовнішніми ознаками схожою на наркотичний
засіб «канабіс»; пакет з в’язкою речовиною
темного-коричневого кольору за зовнішніми
ознаками схожа на наркотичний засіб «опій
екстракційний (маляс)»; один медичний
шприц з рідиною прозорого кольору за зовнішніми ознаками та запахом схожу на прекурсор «ангідрид оцтової кислоти»; дріжджі;
два мобільних телефони. За всіма фактами
проводиться перевірка та викликано слідчооперативну групу відділення поліції №2 КРУП.

Спрацювали оперативно

У Ізмаїльському слідчому ізоляторі під час догляду посилки, яка надійшла
ув’язненому Ю. у поясі шортів та в середині
запальнички було виявлено по одному поліетиленовому згортку з порошкоподібною
речовиною білого кольору. Цей факт задокументовано спільно з працівниками Ізмаїльського районного відділу поліції в Одеській
області проводиться перевірка.

Печиво з «начинкою»

У результаті відпрацювання оперативної інформації молодший інспектор відділу
режиму і охорони Миколаївського слідчого
ізолятора під час догляду посилки, яка надійшла від громадянина Г. на ім’я засудженого Г.,
виявив у печиві п’ять згортків з фольгою, де
була речовина невідомого походження. Триває слідство.

Невдала спроба

Цими днями у ході реалізації оперативної
інформації, працівники оперативного відділу
Казанківської виправної колонії №93 під час
видачі посилок засудженим, які утримуються
в установі, виявили заборонені для зберігання
предмети. Так, в посилці для засудженого Г. у
пляшці з шампунем було знайдено речовину
сіро-зеленого кольору невідомого походження. А у посилці для засудженого І. у печиві було
виявлено три згортки, всередині яких була порошкоподібна речовина біло-рожевого кольору невідомого походження. Триває слідство.
У Полтавській виправній колонії №64
під час догляду посилки, яка надійшла засудженому Ч. від громадянки М., в овочах було
виявлено два згортки з прозорою кристалоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичну.
У Сумській виправній колонії №116, під
час перевірки інформації оперативними працівниками установи спільно з працівниками
СБУ в Сумській області було затримано молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки М., в якого знаходився поліетиленовий
згорток з речовиною зеленого кольору, зовні
схожою на наркотичну.
У Старобільському СІЗО під час догляду посилки, яка надійшла від громадянки С.
ув’язненому Н., у пакеті з сухим молоком було
виявлено мобільний телефон. Наразі за всіма
фактами проводиться перевірка.

Зефір з сюрпризом

Працівники відділу режиму і охорони Бахмутської установи виконання покарання № 6
за інформацією оперативного відділу, під час
догляду посилки на ім’я ув’язненої Ш., було
виявлено, в зефірі три поліетиленові згортки
синього кольору з білою речовиною у порошкоподібному стані. За цим фактом була викликана слідчо-оперативна група Бахмутського
відділу поліції ГУНП в Донецькій області.
Підготувала Уляна ГОРУК

Підбито підсумки
НА БАЗІ ЛІТИНСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ №123
ПРОВЕДЕНО НАРАДУ ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ
СЛУЖБИ ІНТЕНДАНТСЬКОГО ТА КОМУНАЛЬНОПОБУТОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПОРЯДКОВАНИХ
УСТАНОВ ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНОГО МРУ ЗА 2020 РІК.

У

заході взяли участь начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань підполковник внутрішньої служби С.Гречанюк, начальник
державної установи «Генеральна дирекція ДКВС України»
Ю.Стеценко, начальник Центрально-Західного міжрегіонального управління О.Щербатюк, заступник начальника
міжрегіонального управління підполковник внутрішньої
служби І.Брошко та начальник Центрально-Західного міжрегіонального відділу ресурсного забезпечення Генеральної дирекції ДКВС України Я.Пасілецький.
Захід розпочався з проведення стройового огляду, під
час якого було перевірено зовнішній вигляд, наявність службових посвідчень і жетонів. Учасники наради відвідали приміщення їдальні, пекарні, лазні, крамниці, відділень СПС та
розплідник службових собак ДУ «Літинська ВК №123».
Під час наради заслухано доповіді заступників начальників установ з інтендантського та комунально-побутового забезпечення щодо проведення ремонтних робіт
на об’єктах комунально-побутового призначення, стану

продовольчого забезпечення засуджених, діяльність кімнат тривалих та короткострокових побачень, торгівельного
обслуговування засуджених, організацію лазне-прального
обслуговування. Нарада проходила в динамічній та продуктивній атмосфері, вирішувались важливі та актуальні
питання діяльності служб інтендантського та комунальнопобутового забезпечення установ, були поставлені основні
завдання на 2021 рік.
Наш кор.

ТРЕНІНГ

Навчання для персоналу
5 ЛЮТОГО 2021 РОКУ РОЗПОЧАВСЯ ОНЛАЙН ТРЕНІНГ НА ТЕМУ: «ОЦІНКА РИЗИКІВ ВЧИНЕННЯ ПОВТОРНОГО
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ
ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З НИМИ» ЗА СПІЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВИ ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОЄКТУ «СУПРОВІД УРЯДОВИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ» (SURGE).

У

навчанні беруть участь представники Департаменту з питань
виконання покарань, міжрегіональних управлінь з питань виконання
кримінальних покарань, державних
установ «Божковська виправна колонія (№ 16)», «Качанівська виправна
колонія (№ 54)», «Кам’янська виправна колонія (№ 34)», «Білоцерківська
виправна колонія (№ 35)», Академії
Державної пенітенціарної служби,
Білоцерківського центру підвищення
кваліфікації персоналу ДКВС України.
З вітальним словом до учасників
заходу звернувся Володимир Стаднік,
заступник начальника Управління ресоціалізації та соціальної реабілітації
Департаменту, відмітивши важливість
проведення навчання персоналу установ виконання покарань з метою підвищення рівня його професійної компетентності в питаннях заповнення
форми оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення
волі та здійснення подальшого індивідуального планування роботи з ними.

ФОТОФАКТ

Враховуючи актуальність впровадження Єдиного реєстру засуджених
та осіб, взятих під варту, та наявності
в ньому форми оцінки ризиків, необхідність започаткованого навчання
персоналу зростає, адже від його професійного рівня залежить якість заповнення форми оцінки та ефективність
процесу ресоціалізації в цілому.
Олена Войніч, керівник напрямку
підтримки реформи пенітенціарної
системи Проєкту SURGe зазначила про
важливість імплементації методологічних засад оцінки ризиків вчинення
повторного кримінального правопорушення засудженими в практичну ді-

Ц

яльність установ виконання покарань,
що забезпечить ефективність процесу
ресоціалізації та безпеку суспільства.
Айда-Джейн Греам, керівник програм Інституту ім. Джона Говарда,
звернула увагу учасників на питання
оцінки ризиків у історичній ретроспективі та ознайомила із ключовими
принципами роботи із засудженими
на основі оцінки ризиків.
Під час тренінгу тренерами використовувалися інтерактивні вправи
та забезпечувалась ефективна комунікація між учасниками заходу, що
сприяло формуванню професійного
простору та виступило підґрунтям для
набуття досвіду.
Пріоритетним напрямком діяльності Департаменту з питань виконання кримінальних покарань є продовження навчання персоналу установ
виконання покарань з метою забезпечення ефективності впровадження
оцінки ризиків вчинення повторного
кримінального правопорушення.
Прес-служба
Департаменту ДКВСУ

ими днями до Бердичівської виправної колонії
№70 з метою вивчення умов відбування покарання завітала представник проєкту «Супровід урядових реформ в Україні»(SURGe) пані Танія Лей Санфорд
Амар.
Під час спілкування з представниками проєкту обговорено порядок звільнення засуджених з місць позбавлення волі, проведення оцінки ризиків вчинення
повторних кримінальних правопорушень засудженими
та впровадження «Касандри», як складової частини Єдиного реєстру засуджених.
Також під час візиту було відвідано православний
храм Святого Василя, сектор довічного позбавлення волі,
дільницю карантину, діагностики та розподілу, їдальню
для засуджених та кімнату короткострокових побачень.
Юлія ГОЛОВАТЮК

НА ПУЛЬСІ

У ПОКРОВСЬКОМУ ВЦ №79 НАЧАЛЬНИКАМИ ВІДДІЛЕНЬ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ
ВКОТРЕ ПРОВЕДЕНО ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ ЗАДЛЯ
СТИМУЛЮВАННЯ ПРАВОСЛУХНЯНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІСЛЯ
ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА
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НОВИНИ З УСТАНОВ
l В установах виконання покарань та слід-

чих ізоляторах відзначили День пам’яті Героїв
Крут. Щорічно 29 січня в Україні відзначається
День пам’яті Героїв Крут. Подвиг студентів, які
полягли у бою на Чернігівщині 1918 року, став
символом героїзму української молоді у боротьбі за незалежну Україну.
В установах виконання покарань та
слідчих ізоляторах ДКВС України відбулися
інформаційні години та вечори-реквієми,
присвячені пам’яті жертв Голокосту. Всі заходи були направлені на морально-етичне виховання засуджених, а також розвиток відчуття патріотизму та гуманності. Крім того, у
бібліотеках державних установ оформлено
книжково-документальні виставки, присвячені Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту.

l
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Обмін досвідом триває
З МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД
ЗАСУДЖЕНИХ, НОВІТНІХ ПРОГРАМ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ
В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕЩОДВАНО ВІДБУЛАСЬ
ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ ТА
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА.

З

аступник Міністра юстиції України Олена Висоцька ознайомила
представників польської сторони
з основними напрямами реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, які сприятимуть
її системній трансформації та труднощами, які виникають на даному етапі
реалізації реформи.
Натомість представники польської сторони поінформували про
діяльність пенітенціарної служби
Польщі, її нормативно-правове забезпечення, структуру, основні за-

вдання та наголосили, що основним
пріоритетом пенітенціарної служби Польщі є здійснення реабілітації
осіб, засуджених до позбавлення
волі шляхом організації праці та навчання професійним кваліфікаціям,
які є актуальними та затребуваними
в сучасних умовах.
Представники Міністерства юстиції України та Департаменту висловили вдячність колегам з республіки
Польщі та зауважили, що співпраця із
міжнародними партнерами надасть
можливість вивчити позитивний між-

АКТУАЛЬНО

На Чернігівщині
«плюс один»
волонтер пробації

народний досвід та в подальшому
впровадити найкращі практики у діяльність українських пенітенціарних
установ.
У заході взяли участь Міхал Вось
– заступник Міністра юстиції, Роберт
Типа – радник Міністра, Яцек Кітліньскі – генеральний директор Пенітенціарної служби, Анджей Ланьчук
– заступник Генерального директора
пенітенціарної служби, Влоджімєж
Яцек Глух – директор пенітенціарного офісу, Олена Висоцька – заступник
Міністра юстиції України, представники Управління міжнародного співробітництва та протоколу Міністерства
юстиції України, представники Департаменту та міжрегіональних управлінь
з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.
Інна ПОПОВА

ФОТОФАКТ

Філія державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» у Харківській та
Луганській областях розпочала роботу щодо
проведення тестування засуджених з підозрою на інфікування коронавірусом за допомогою швидких тестів Coretests для якісного
виявлення антигена SARS-CoV-2 у мазках із
носоглотки.

l

У Харківській виправній колонії №43
проведено заходи за участю спеціалістів Харківського міського центру зайнятості. У рамках реалізації програми диференційованого
виховного впливу на засуджених «Підготовка
до звільнення», із засудженими було проведено онлайн-навчання за темою: «Повноваження органів соціального захисту населення, державного центру зайнятості щодо
здійснення соціального патронажу. Пошук
роботи після звільнення з місць позбавлення
волі».

l

У Полтавській виправній колонії №64
проведено тактично-спеціальні навчання
групи швидкого реагування та порядок дій
під час відпрацювання ввідної за сигналом
«Буря-2» (захоплення заручників) в приміщеннях камер дисциплінарного ізолятора та в
приміщеннях камерного типу.

l

Д

опомога психолога є цінною для багатьох людей, які прагнуть розібратися
зі своїми проблемами, позбутися зайвих хвилювань або сумнівів, визначити пріоритети в житті та спланувати подальші зміни. Для клієнтів пробації підтримка та консультація такого фахівця тим більше є безцінною. Адже
кожен злочин має причину, а зміни у поведінці та стилі життя правопорушника
неможливі без його мотивації до правильних рішень та дій.
В силу багатьох обставин мало хто з клієнтів пробації самостійно звертається
по допомогу до психологів. Натомість працівники пробації шукають додаткові
можливості для залучення таких фахівців до роботи із засудженими.
Наприкінці 2020-го начальник Носівського районного підрозділу пробації на
Чернігівщині майор внутрішньої служби Андрій Макеєнко
поспілкувався з психологом
комунального некомерційного підприємства «Носівська
центральна районна лікарня
ім. Ф. Я. Примака» Анною Галатою.
Під час зустрічі було обговорено особливості роботи
з клієнтами пробації, визначено питання, які найчастіше
турбують людей у конфлікті з
законом.
Після бесіди з працівником пробації Анна Ігорівна остаточно прийняла рішення стати волонтером пробації та долучитися до команди людей, які дбають про безпеку в громаді.
Анна Галата підписала з місцевим органом пробації договір про провадження волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією. Згідно з договором, відтепер вона буде долучатися до проведення соціально-виховної роботи з клієнтами пробації та проводитиме індивідуальне консультування для запобігання
вчинення ними нових адміністративних чи кримінальних правопорушень.
Катерина ДЕНИСЮК

З Надержинщинської виправної колонії
№65 було звільнено умовно-достроково засуджену разом з дитиною віком до трьох років.
Перед звільненням з установи із засудженою
провели останні виховні бесіди начальник
відділення та керівництво установи, і побажали більше не потрапляти у місця позбавлення
волі.

l

l Для вихованців Кременчуцької виховної

Книга
дарує
життя!

Ц

ими днями заступниця начальника Департаменту Наталя Рибалка та начальник відділу діяльності виховних колоній Олександр
Гужва передали книги Сергія Давидоффа «Тюрмерика» ув'язненим державної установи «Київський слідчий
ізолятор».

колонії провели професійний майстер-клас
за напрямом підготовки «Успішні будівельники». Юнаків ознайомили з характером
роботи за такими будівельними спеціальностями: «монтажник гіпсокартонних конструкцій», «столяр будівельний», «штукатур». Додатково наголосили на дотриманні
правил техніки безпеки під час виконання
будівельних робіт та основ догляду за робочим інструментом. На практиці вихованці
виконали найпростіші прийоми роботи будівельника.

У Селидівській виправній колонії №82
співробітники відділу соціально-виховної та
психологічної роботи та відділу нагляду і безпеки у повсякденній роботі особливу увагу
приділяєть виявленню засуджених, які знаходяться у психотравмуючих станах та мають
слабкі соціально-корисні зв’язки або тенденції до їх погіршення. Із засудженими-суїцидентами проведено бесіди згідно планів психологічної підтримки. З черговими змінами
ВНіБ проведено інструктивно-методичне заняття на тему: «Соціально-психологічні основи суїциду», представниками релігійної організації засудженим була прочитана проповідь
«Гріх самогубства».

l

Підготувала Уляна ГОРУК
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ЦЕЙ СКЛАДНИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ ГУМАНІЗУЄ НАШУ СИСТЕМУ
ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ. НАМ ПОТРІБНО
ГОВОРИТИ САМЕ ПРО ПРОБАЦІЮ І ПРОБАЦІЙНИЙ НАГЛЯД, ТОМУ
ЩО ПРОЄКТ ПЕРЕДБАЧАЄ САМЕ РОЗВИТОК ЦЬОГО НАПРЯМУ

ТЕТ-А-ТЕТ

З ПЕРШИХ ВУСТ

Олена ВИСОЦЬКА:

«У новому законопроєкті
Мін’юсту ми скасуємо
обмеження волі або арешт
як вид покарання»
НЕЗАБАРОМ В УКРАЇНІ МОЖЕ БУТИ УХВАЛЕНИЙ ЗАКОН ПРО АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ПОКАРАНЬ. У РАЗІ УХВАЛЕННЯ
ЦЬОГО ЗАКОНОПРОЕКТУ БЛИЗЬКО 1,5 ТИСЯЧ В’ЯЗНІВ УКРАЇНСЬКИХ ТЮРЕМ ВИЙДУТЬ НА ВОЛЮ. ЯКІ НАСЛІДКИ ЦЕ
МАТИМЕ, У ЧОМУ СЕНС СТВОРЕННЯ ПЛАТНИХ КАМЕР В УКРАЇНСЬКИХ СІЗО І НАВІТЬ ПРОДАЖУ ОКРЕМИХ ТЮРЕМ?
ПОГОВОРИМО ПРО ЦЕ З ОЛЕНОЮ ВИСОЦЬКОЮ – ЗАСТУПНИЦЕЮ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ.
– Отже, розкажіть більше про
цей законопроєкт про альтернативні види покарань – що це таке і коли
може бути ухвалене?
– Це законопроєкт Мін’юсту, ми –
ініціатори. Зараз відбувається стадія
погодження з іншими державними органами для того, щоб подати на Кабінет
Міністрів і передати до Верховної Ради
на схвалення депутатами. Дуже складний законопроєкт насправді, він гуманізує нашу систему виконання кримінальних покарань. Деякі види покарань
(наприклад, обмеження волі або арешт)
ми скасовуємо в цьому проєкті і запроваджуємо пробаційний нагляд як основний вид покарання. І от якщо говорити
про суть законопроєкту, то нам потрібно
поговорити більше саме про пробацію і
пробаційний нагляд, тому що проєкт передбачає саме розвиток цього напряму.
– Зараз ви скажете, що таке пробація. Але я правильно розумію, що ви
хочете взагалі забрати поняття арешту?
– Арешт, тобто обмеження волі як
вид покарання – це діяльність виправних центрів, це не в’язниці. В’язниці класичні залишаються діяти в Україні, вони
необхідні. Ще жодна країна світу не відмовилася від такого виду покарання, як
позбавлення волі і в’язниця. А обмеження волі – це такий гібрид між в’язницею
та табором дитячим.
– Ви маєте на увазі виправні колонії?
– Виправні центри. Задум був за радянських часів такий, що люди будуть
там працювати і своєю працею відпрацьовувати.
– Так звана хімія – правильно я розумію?
– Я не знаю цього поняття, тому не
можу вам підтвердити.
Питання в тому, що людина, яка перебуває у виправному центрі, на 100%
все одно не позбавлена волі – вона
може виходити на волю. І тим самим,
якщо вона дійсно на 100% завантажена
роботою – це може бути виправданням
для суспільства, що це є вид покарання.
А на сьогоднішній день зовсім інша картина: ми утримуємо виправні центри,
але насправді роботою зайняти ми не
можемо цих засуджених – і тому вони
ніби позбавлені волі, а насправді ні.

– А чому не можемо зайняти їх роботою?
– От питання з роботою засуджених
– це є проблема для України. Створення
робочих місць і взагалі робота засуджених – дуже специфічне явище. Не кожен
роботодавець хоче співпрацювати саме
з такою категорією людей, мова йде про
якість виробітку. Можна говорити про
те, що такі працівники можуть шкодити матеріал, і роботодавцю невигідно
співпрацювати з нами як із системою.
Ми зараз маємо створити такі умови, щоби це стало нормальним видом
діяльності. Тому що праця для засуджених – це елемент ресоціалізації: справді
можна накопичити певні кошти, коли
людина перебуває в місці без свободи,
і відпрацювати борг – наприклад, потерпілим або допомогти родичам.
– Зрозуміло. А які категорії в’язнів
чи засуджених будуть відпущені під
цю пробацію?
– Ми говоримо про те, що ми не
відпускаємо – ми розширюємо закон
для того, щоб судді могли в більших
випадках приймати рішення не про позбавлення волі, а саме про пробаційний
нагляд як вид покарання. Рішення буде
прийматися судом, однозначно. Але
питання в тому, що таких статей, де ця
можливість з’явиться, буде більше, і цим
розшириться роль пробації.
Пробація… Не кожен розуміє цей
термін і в чому суть самого покарання,
тому я трошки зупиняюся на цьому завжди. Пробація – це вид покарання без
місця позбавлення волі, тобто людина
залишається в суспільстві і живе своїм
життям.
– Живе вдома?
– Так, живе вдома. І що головне – за
свій рахунок, не за рахунок державного бюджету. І по-друге, в такої людини
з’являються додаткові зобов’язання перед державою – це громадські роботи
або суспільно корисні роботи. І ціла корекційна програма її майбутньої поведінки із психологом для того, щоби уникнути вчинення злочинів у майбутньому.
– Тобто вона займається громадськими роботами і працює з психологом?
– Так.
– Це місцеві органи самоврядування чи Мін’юст установлює, які саме
громадські роботи?

– Ні, тут ми співпрацюємо з органами місцевої влади, з місцевими громадами, залучаємо і комунальні підприємства до такої співпраці для того, щоби
мати робочі місця саме для такої категорії людей.
– Але не може бути, що ті самі
люди так само шкодять? Якщо вони
не можуть виготовляти якісь товари
в колоніях, бо неякісно роблять – то
як ви їх змусите підмітати вулиці чи
копати канал?
– Насправді у таких людей є мотивація працювати гарно. Чому? Будь-яке
порушення пробаційного нагляду, в
тому числі таке некоректне ставлення,
призводить до позбавлення волі. Тому
цей ризик у них залишається весь період
пробаційного нагляду, і кожна людина
розуміє переваги для себе залишатись
на волі, цінує.
Ми як суспільство сподіваємося,
що в цьому полягає суть: людині наданий шанс відпрацювати вчинення свого
злочину і таким чином не потрапити до
в’язниці, не потрапити під вплив (іноді це небезпечний вплив) субкультури
в’язничної і тих умов, які там наразі є.
– Все-таки які статті можуть бути
отак пом’якшені, декриміналізовані?
– Кримінальним покаранням воно
залишається. Це статті за не насилля. Ми
говоримо…
– Це крадіжки, ДТП?
– Так. Це все, що не пов’язане з проявом насилля проти життя, здоров’я людини – це основне. Але суть реформи
полягає в тому, щоб підкреслити індивідуалізоване призначення людині покарання, тобто не просто статті. У кожній
статті буде альтернатива – або позбавлення волі, або пробаційний нагляд. І
тут питання в тому, що якщо суддя буде
переконаний, що така людина не може
бути на волі (там є цілі інші процесуальні
документи, які про це будуть вказувати
для судді) – то такий вид покарання, як
пробація, не буде застосований.
–
Зрозуміло.
Просто
коли
з’являється така велика вилка – можна позбавити волі, а можна не позбавити, – то це така шпарка чи велика
дірка для корупції в судах.
– Ми говоримо про злочини, які не
становлять важкої суспільної небезпеки.
Це дійсно дрібні крадіжки…

– Тобто грабіж – це суспільна небезпека, бо це супроводжується насильством?
– Так.
– Зрозуміло. Розкажіть про платні
камери в СІЗО. У Львові, здається, вже
з травня є такі камери.
– Працюють, так.
– І як – мають попит?
– Так, наразі цей проєкт дуже успішний для України. Ми швидко його запровадили, тому що він нескладний в реалізації. І дуже швидко абсолютно всі камери, всі місця заповнилися по Україні.
– Скільки це коштує?
– Кожне місто, кожен слідчий ізолятор – ціна відрізняється. Вона залежить
від вкладень, які слідчий ізолятор робив,
і є методика розрахунку щодо періоду
перебування в ньому. У Львові це 4000
гривень на місяць. І з травня місяця саме
Львівський слідчий ізолятор до спецфонду наповнив 80 тисяч гривень – це
кошти, які можна використовувати слідчому ізолятору на свої нагальні потреби
господарські: полагодити десь каналізацію, десь вентиляцію.
– А як це виглядає, в чому перевага
платної? Менше людей?
– Так, платна камера має кращі
стандарти по площі, ніж звичайна камера, і більше побутових приладів
для комфортного перебування. Тому
що ми говоримо про те, що не утримуємо злочинців у слідчих ізоляторах
– ми як юристи розуміємо, що це особи, вина яких юридично не доведена,
вони очікують свій вирок. Тому держава зобов’язана забезпечити їм належні
умови. Таких умов в Україні, на жаль,
немає. І швидко перетворити цю всю
інфраструктуру – перебудувати, полагодити, поремонтувати – і технічно неможливо швидко, і фінансово.
– Але метою є загальне підвищення комфорту перебування в тюрмах.
Бо тут хтось багатший – може кращу камеру мати. Це якось так не дуже
справедливо.
– Взагалі держава має для всіх своїх
громадян забезпечити нормальні умови
утримання до вироку суду.
– Рівні.
– Так, рівень має бути однаковий.
Мова йде про те, що в цих камерах рівень
поліпшений побутовими приладами, які
держава не зобов’язана надавати. Вона
надає ці прилади для користування як
додаткову послугу, за яку платять.
– Наприклад?
– Наприклад, холодильник, кондиціонер, більша площа.

ТЕТ-А-ТЕТ

– Телевізори в них же ж ніби є в
СІЗО і в простих камерах.
– Так, є – але не за кошти слідчого
ізолятора. Вони можуть потрапити або
як благодійна допомога…
– Ага, тобто це навіть коштом
держави купується? Тоді 4000 в місяць
– це дуже недорого, тому що вони ж
можуть псувати це обладнання.
– У нас передбачений механізм компенсації, якщо воно псується. Насправді
ті, хто користується цією послугою (ми от
підводили підсумки року і побачили, що в
нас немає зламаних якихось речей), люди
з розумінням таку ініціативу підтримали.
І це один аспект – він такий матеріальнотехнічний і про комфорт. А інший аспект
про те, що не секрет, що в слідчих ізоляторах були різного роду камери. І, напевно,
потрапити в ліпшу камеру – це була пряма корупція. Тому ми хотіли цивілізувати
відносини людей, які мають більший достаток і можуть покрити видатки держави
на своє утримання. Всі, хто перебувають
в слідчому ізоляторі, перебувають за наш
з вами кошт в цей період. І тому якщо
людина може це компенсувати державі –
чому ні? От логіка така.
– Зрозуміло. Про продаж тюрем
Мін’юст багато говорив, ще на початку серпня три тюрми були. В липні
ви, до речі, говорили про вісім колоній,
що будуть…
– Які ми консервували і будемо виставляти на продаж.
– Але досі ще ніби нічого не виставлено.
– Так, дуже складний процес з
оформленням документів. В’язниці у
нас, всі приміщення, земельні ділянки,

СУТЬ РЕФОРМИ: ПІДКРЕСЛИТИ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНІ ПОКАРАННЯ, ТОБТО НЕ ПРОСТО СТАТТІ.
У КОЖНІЙ СТАТТІ БУДЕ АЛЬТЕРНАТИВА – АБО ПОЗБАВЛЕННЯ
ВОЛІ, АБО ПРОБАЦІЙНИЙ НАГЛЯД

будівлі – ніхто ніколи цим не займався.
Їх ніхто ж не забере в держави – і от таке
було абсолютно не господарське відношення навіть до юридичних правовстановлюючих документів, ми з цим стикнулися.
Тому певний час у нас зайняло саме
оформлення документів. Також ми хотіли принципово провести експертизи до
початку продажу, щоб підвищити балансову вартість. Оскільки інфраструктура
зношена технічно, фізично вона була побудована десятки років тому, тому її балансові вартості нульові або дуже низькі.
– А що означає «підвищити»?
– Зробити експертизу, експертну
оцінку на сьогоднішній день для того,
щоб ціна продажу не могла бути меншою від цієї ціни для того, щоб держава
вилучала кошти від інвестора на мінімальному рівні.
– Зрозуміло. Просто переважно
вся цінність цих тюрем чи колоній – це
земельні ділянки.
– Так. Для того, щоби не було їх продажу за безцінь або за малу ціну, це забезпечується не тільки відкритим прозорим відкритим аукціоном (що дуже
важливо, і він буде саме таким), але має
бути гарантована мінімальна ціна, яку
всі учасники процесу продажу розуміють, що нижче неї ми не будемо проводити аукціон.
– Але для цього достатньо виставити на ProZorro – і конкуренція встановить справедливу ціну.
– Так. Є ще поряд з цим бухгалтерський аспект – що має бути балансова
вартість перед виставленням на ProZorro
продаж, адекватна сьогоденню. І це за-

ЗАКОН І ОБОВ’ЯЗОК

йняло також певний період. Зараз ми
вже більш підготовлені до цього процесу, оцінки проведені і документи оформлені. Тому ми тісно співпрацюємо з Фондом держмайна для того, щоб передати
ці об’єкти, виставити на аукціони. І будемо в цьому році очікувати торгів.
– Чи будете ви якось співпрацювати з місцевими органами влади в
цьому сенсі? Бо, наскільки я знаю, так
само йдеться про Львівську колонію
№48, здається, на Хуторівці, яку теж
мають продати. А тут, напевно, залежить від того, з якою метою купить майбутній інвестор – це має
якось входити і в інтереси міста, в
тому числі. Невідомо, що він там збудує – або завод, або багатоповерхівки,
або ще щось.
– Я вам скажу, процедура ділиться
на два етапи. Перший – до продажу. Насправді немає механізму погодження з
місцевою владою, що буде потім. Перший етап – це все-таки продаж. І тут у
держави один інтерес: це власність держави, тому ціна має бути найліпшою.
– Мається на увазі, максимально
дорого продати?
– Так. Все на першому етапі. Потім
іде етап, коли новий власник цих будівель буде дійсно… Ну, кожен потенційний інвестор розуміє, що йому потрібно
потім співпрацювати не з міністерством.
– Тобто це вже справа інвестора
нового.
– Так. У Мін’юсту немає такої компетенції – впливати на оці відносини потім,
а тому ми не беремося зараз ані коментувати, ані якось впливати на це. Дійсно,
місцева влада потім має попрацювати з
інвестором.
– Багато років говорять ще про
ліквідацію Львівського СІЗО на вулиці
Городоцькій – майже 250 років працює
як тюрма. Що з цим? Місто виділяло
навіть окрему ділянку для будівництва нового СІЗО, але якось справа не
рухається вже останні п’ять років.
– Ну, насправді справа рухається,
але це не дуже помітно публічно.
– Як?
– Саме продаж 48-ї установи дасть
можливість профінансувати перший
етап будівництва на тій земельній ділянці, яку виділило місто для будівництва
нового слідчого ізолятора для Львова.
– Тобто це буде будуватися коштом Мін’юсту?
– Так.
– Бо спочатку говорили, що місто має збудувати новий СІЗО, а натомість отримає в комунальну власність старий у центрі міста.
– Ці переговори не закінчилися
рішенням. І місцевих бюджетів явно
недостатньо для будівництва такої дорогої інфраструктури, як слідчий ізолятор. Львів потребує слідчого ізолятора
на одну тисячу місць для того, щоб був
нормальний, адекватний розподіл по
метражу камер, умови утримання сучасні і таке інше. Там ще багато внутрішніх
інфраструктурних важливих – як лікарня,
наприклад, медичний центр, особливі
секції і так далі.
Тому ми взяли проєкт, який був напрацьований до того, як ми почали працювати з цим напрямом. Але що було
розумно використати – ми це впроваджуємо і використовуємо: це земельна
ділянка, яка надана містом; це перший
ескізний розробний проєкт, який легше
і швидше допрацьовувати. Зараз стоїть
питання тільки про фінансування початку. І важливо завершити будівництво –
звичайно, ніхто не зацікавлений у довготривалому будівництві.
– Чи уряд готовий додаткові бюджети виділяти вам як міністерству
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для будівництва цього? Бо навряд чи
ви тільки продажами і платними камерами заробите на…
– Ну, звичайно, платні камери – це
не той проєкт, який каже про якесь велике будівництво.
– Очевидно.
– А ось розпродаж в’язниць – це саме
наша надія і сподівання, що ми можемо
не просити додаткового фінансування
у скрутний для країни час з бюджетом,
а використовувати інфраструктуру, яка
є в державній кримінально-виконавчій
службі. Це закриті в’язниці, це не тільки
48-ма установа – це пілотні наші будуть
продажі. Якщо вони дають успіх і реалізацію успішну, доцільну, високу ціну
– ми говоримо про те, що продавши тричотири закриті установи, які не виконують функцій, які тільки є тягарем для
бюджету, бо їх потрібно охороняти – то
один слідчий ізолятор за ці кошти можна
побудувати від початку до кінця.
– А де цей перший ізолятор?
– На земельній ділянці під містом.
– Тобто все-таки у Львові?
– Львів. Під Києвом половина слідчого ізолятора, не весь – там також на
тисячу місць. Бо в Києві 2500 місць – це
дуже великий для одного об’єкта, і з точки зору режиму й охорони це дуже важко, в Європі немає таких аналогів, тому
ми дуже обережні. І ми плануємо під
Одесою.
Це ключові такі три міста, дуже великі міста, які потребують – і найгірші по
умовах утримання в слідчих ізоляторах.
Тому ми почали з цих.
– Небагато часу лишається, хотів
би ще вас запитати…Трапляються
випадки, коли є незаконні втручання
в державні реєстри і перереєстрація
прав власності. У Львові навіть відома
історія «афера століття». От який
контроль за нотаріусами і за тим, як
перереєстровується? Бо це наріжний
камінь власності.
– Для Мін’юсту це була одна з перших реформ – протидія рейдерству.
Вона розпочалася наприкінці 2019 року,
ми були дуже активні. Цей напрям очолює інший заступник міністра – Онищук Ольга, її робота оцінюється як дуже
успішна. Є запобіжники, які і на законодавчому рівні продумані, і на технічному
рівні по веденню реєстру є запобіжники,
які блокують от зараз рейдерство такого
зухвалого характеру. Ну і, звичайно, працює колегія, яка розглядає скарги.
Але тут питання і невдоволення постійного, претензій до Мін’юсту, що не
всі 100% справ ми можемо розглянути.
Чому? Є обмежений строк подачі – 60
днів. Якщо рейдерство, захоплення, от
така незаконна дія була вчинена раніше – ми консультуємо, ми допомагаємо
таким заявникам, щоб не ображатися
саме на Мін’юст. Бо ми порушимо закон,
якщо переробимо цю реєстраційну дію.
А все-таки треба подавати до суду і тільки через суд добиватися справедливості.
Але сподіваємося, що таких справ усе
менше стає – ми цілий рік відпрацьовували цей напрям. І зараз питання в тому,
що якщо тепер трапляється незаконна
дія, то всі реєстратори і всі нотаріуси (це
така спільнота, яка дуже швидко обмінюється інформацією) знають, що терміново справа розглянеться, відключиться
від реєстру той, хто зловживає своїми посадовими обов’язками – і на цьому його
кар’єра точно зупиниться. І вже після цього заявник як потерпілий може звертатися і до суду, і до правоохоронних органів,
щоби була відповідальність.
– Дякую за цікаву та змістовну
розмову. Успіхів Вам.
https://zaxid.net
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ФОТОФАКТ

З

авдяки активній співпраці співробітників відділу соціально-виховної та психологічної роботи державної установи
«Одеська виправна колонія (№14)» з Малиновським районним відділом державної
міграційної служби України в Одеській області, засудженим, які відбувають покарання
в установі було вручено два паспорта громадянина України.
Поновлення особистих документів засуджених є одним із найважливіших та пріоритетних завдань керівництва установи задля
легкої адаптації засуджених після звільнення
з місць позбавлення волі в умовах сучасного
суспільства.
Ольга ЗОЛОТОНОС

ЗАХІД

Контрольне
приготування
їжі
ЦИМИ ДНЯМИ У КРОПИВНИЦЬКОМУ
СЛІДЧОМУ ІЗОЛЯТОРІ СПІВРОБІТНИКИ
ВІДДІЛУ ІНТЕНДАНТСЬКОГО ТА
ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УСТАНОВИ, ЗГІДНО ГРАФІКУ,
ОРГАНІЗУВАЛИ ПРОВЕДЕННЯ
КОНТРОЛЬНОГО ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ.

У

ході перевірки було оглянуто рецептуру, технологію приготування, якість
приготованих страв, правила видачі,
терміни зберігання продуктів та дотримання
санітарно-гігієнічних правил роботи їдальні.
Захід спрямований на перевірку дотримання кухарями санітарних норм, правил
приготування їжі та контроль за фактичним
виходом страв. По закінченню перевірки
було проведено оцінку смакових властивостей страв та дотримання норм ваги на виході.
Наш кор.

ДО ПРОЄКТУ «ПЛАТНА КАМЕРА» ПРИЄДНАЛИСЯ
ЩЕ 2 СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ:
У КРОПИВНИЦЬКОМУ ТА ІЗМАЇЛЬСЬКОМУ СІЗО
ОБЛАШТОВАНО ПРИМІЩЕННЯ З ПОКРАЩЕНИМИ
УМОВАМИ УТРИМАННЯ УВ’ЯЗНЕНИХ

ВІСТІ З РЕГІОНІВ

ТРЕНІНГ

Замісна терапія для в’язнів
НЕЩОДАВНО У ЛЬВОВІ СТАРТУВАВ ТРЕНІНГ
«КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
ПРЕПАРАТІВ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
ЗАСУДЖЕНИХ З ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ
РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ОПІОЇДІВ»,
ЯКИЙ ОРГАНІЗОВАНО ГРУПОЮ ПОМПІДУ РАДИ
ЄВРОПИ ЗА ПІДТРИМКИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ, ДЕПАРТАМЕНТУ З ВИКОНАННЯ
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ, ЦОЗ ДКВС УКРАЇНИ,
ЗАХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА
ФІЛІЇ ЦОЗ ДКВС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Т

ренінг проводився в рамках ініціативи Міністерства
юстиції України стосовно розширення програм комплексного лікування з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії засуджених з психічними
та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів
на визначені установи ДКВС України, у відповідності до наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2018 року
№ 4092/5 «Про запровадження Пілотного проєкту «Комплексне лікування з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії засуджених з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів» (у редакції
наказу Міністерства юстиції України від 10 листопада 2020
року № 3910/5), а саме на державну установу «Львівська
установа виконання покарань (№ 19)».
В заході взяли участь представники Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних
покарань Міністерства юстиції України, працівники режиму
та служби безпеки, соціально-психологічної служби державної установи «Львівська виправна колонія (№ 19)», медичні працівники Львівської міської медичної частини № 19
та Львівської багатопрофільної лікарні № 19 філії ЦОЗ ДКВС
України у Львівській області.
В якості експертів до участі у заході будуть залучені міжнародні експерти з питань пенітенціарної медицини та залежностей: Роберт Телтзроу, консультант проекту з питань
кримінального правосуддя та впровадження тюремних
програм, Група Помпіду; Йорг Понт, Радник Міністерства
Юстиції, Австрія; Хейно Стовер, професор, Франкфуртський

Університет прикладної науки, Німеччина; Філіп Паул Лобмаєр, Центр досліджень залежностей, Норвегія; Люба Азбел, Докторант Єльського університету, США; Ірина Барбадос, голова медичного департаменту адміністрації пенітенціарних закладів, Республіка Молдова; Нодар Бенелі,
тюремний лікар, Ізраїль.
Доповісти про старт програм ЗПТ в установах ДКВС
України запрошена Світлана Леонтьєва, директор проекту
«Заради життя». Саме в рамках проєкту «Заради життя»
вперше в історії нашої країни відбулося впровадження програм ЗПТ в установах ДКВС України.
Програмою заходу, разом з едукаційними сесіями, передбачено практичне навчання видачі та правилам обліку
замісного підтримувального препарату; користування дозатором; навчання процедурі зважування залишків й фіксації
даних; ведення медичної документації; оцінці стану пацієнта під час процедури видачі медичних працівників Львівської міської медичної частини № 19 та Львівської багатопрофільної лікарні № 19 філії ЦОЗ ДКВС України у Львівській
області.
Ми вдячні Групі Помпіду Ради Європи за організацію такого важливого заходу!
Прес-служба ЦОЗ ДКВС України

АКТУАЛЬНО

Послуга «платна камера» діє

У

державній установі «Миколаївський слідчий ізолятор» продовжується проведення ремонтних робіт звичайних камерних приміщень за кошти, які надійшли до спеціального фонду установи від використання послуги «платна камера».
Так, ще відремонтовано 2 загальні камери площею 8,4 м2 та 10,5 м2, які розраховані на тримання 2 осіб в кожній
камері. Вартість робіт та матеріалів склали 16 803 грн.
Варто зауважити, що за період дії експериментального проєкту «Платна камера» в державній установі «Миколаївський слідчий ізолятор» відремонтовано вже чотири загальні камери.
Крім того, в планах установи передбачено проведення ремонту в наступних камерах, за кошти, які в подальшому будуть надходити за користування послугою «платна камера».

ЗДОРОВʼЯ

Обладнання для боротьби
з туберкульозом

З

адля належного лікування лікарсько-стійкого туберкульозу 4 категорії у засуджених та ув’язнених
відповідно до вимог Стандартів охорони здоров’я при туберкульозі, затверджених наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 25.02.2020 року
№530, для забезпечення безперервності протитуберкульозної хіміотерапії і, як
наслідок, підвищення її ефективності, в
Голопристанській спеціалізованій туберкульозній лікарні №7 та Херсонській спеціалізованій туберкульозній лікарні №61
продовжується робота по встановленню
інфузійних порт-систем для введення
лікарських засобів хворим на лікарськостійкий туберкульоз. Це дає змогу забезпечити проведення довготривалого, щоденного, внутрішньовенного введення
ін’єкційних медикаментів.
Результатом встановлення портсистем є зменшення травмування

м’яких тканин та кровоносних судин
хворого. Також покращується психологічний стан, пацієнт почуває себе
більш комфортно та виявляє бажання
для продовження повноцінного лікування.
Інфузійні порт-системи закуплені
для спеціалізованих туберкульозних
лікарень філії ЦОЗ ДКВС України в Херсонській області як за кошти державного бюджету, так і надані в якості благодійної допомоги за рахунок коштів
Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом.
В Голопристанській спеціалізованій туберкульозній лікарні №7 встановлено в даний час 9 хворим інфузійні порт-системи та 1 хворому підслідному в Херсонській спеціалізованій
туберкульозній лікарні №61. Робота в
цьому напрямку продовжується.
Наш кор.

ДУХОВНІСТЬ

НА ІКОНІ БОЖОЇ МАТЕРІ «СЕМИСТРІЛЬНА» АБО «ПОМ’ЯКШЕННЯ
ЗЛИХ СЕРДЕЦЬ» ПОКАЗАНЕ ПРОРОЦТВО СВЯТОГО СИМЕОНА
БОГОПРИЄМЦЯ, ВИМОВЛЕНЕ НИМ В ЄРУСАЛИМСЬКОМУ
ХРАМІ В ДЕНЬ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО
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ЦІКАВО ЗНАТИ

Святе Письмо
у книзі рекордів
Гіннеса
ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО БІБЛІЯ МАЄ
ДЕКІЛЬКА РЕКОРДІВ ГІННЕСА?

ТРАДИЦІЇ

Стрітення Господнє

З

а переказами, у Єрусалимі жив праведний старець Симеон. Йому було
оповіщено Духом Святим, що він не
помре, поки не побачить Спасителя. Симеон довго чекав цієї події. Він жив майже 300 років. І одного дня, з навіяння Святого Духа, він прийшов у храм.
Згідно із законом Мойсея, усі батьки
мусили принести своїх первістків у храм
на сороковий день після народження
дитини. При цьому належало принести
жертву Богові. І коли Діва Марія та Йосиф
принесли у храм Ісуса Христа, там їх зустрів Симеон. Він узяв немовля на руки і,
славлячи Бога, мовив: “Нині відпускаєш
у спокої раба Твого, Владико, як і сказав
Ти, бо побачили очі мої спасіння Твоє, що
приготував Ти всім людям світ на просвіту
народів і славу людей твоїх, Ізраїля”.
Йосиф і Марія дивувалися цим словам. Симеон благословив їх і сказав Божій
Матері: “Ось через Нього сперечатимуться у народі: одні спасуться, інші загинуть.
А тобі Самій зброя пройде душу”. Слова,
з якими звернувся Симеон до Діви Марії,
означали, що вона сама переживе велике
горе за сина свого.
У тому ж храмі Діву Марію та Йосифа
побачила благочестива вдова Анна-пророчиця. Це була стара жінка, яка служила

Богові постом і молитвою. Вона визнала
Спасителя, і славила Господа, і говорила
про нього усім в Єрусалимі, хто очікував
пришестя на землі Христа.
Діва Марія та Йосиф виконали все,
що вимагав закон, і повернулися з Ісусом

Христом додому. На честь цієї події – зустрічі у храмі Ісуса Христа із праведним
Симеоном та Анною – встановлено свято
Стрітення (зустріч) – важливе свято, яке
відзначають 15 лютого.
За народними віруваннями, на Стрітення зима зустрічається з літом. Із святом цієї зустрічі пов’язано чимало прикмет. Зокрема, кажуть: якщо на Стрітення день сонячний, теплий, то й літо буде
таким, а весна прийде рано; якщо цього
дня зі стріх бурульки звисають – вродить
льон, а якщо вода капне – на добрий врожай зернових.
На Стрітення святять у церкві воду і
свічки, які називають страстними або громовими. Їх засвічують, коли хтось вмирає,
а ще у грозу, щоб захистити оселю від
блискавки. Ними обкурюють хвору худобу.
Стрітенською освяченою водою баби-шептухи замовляють наврочування,
пасічники кроплять бджіл, “щоб не хворіли”.
Зоряна НАГІРНЯК

По-перше, це книга, яку найбільше видавали у світі. За даними
Біблійних товариств, щоденний тираж її (на 2012 рік) становив приблизно 33 000 примірників, тобто
в середньому кожні 2 секунди в світі
друкується 5 екземплярів Святого
Письма.
По-друге, Біблія має унікальну кількість перекладів. У світі використовується приблизно 7 тисяч
мов. Увесь текст цієї книги перекладено на 636 мов, Новий Завіт –
на 1442 мови. Біблія залишається
книгою, яка має найбільшу кількість
перекладів за всю історію людства.
Однак ще не мають доступу до повного тексту рідною мовою 1,5
млрд людей.
По-третє, визначено, що нині
Біблія має найбільше число коментарів. Якщо якусь книгу багато коментують, це свідчить, що її поява
викликала велику зацікавленість.
Тільки в Оксфордській бібліотеці
зібрано на 1-ше послання апостола Івана таку кількість робіт, які займають приміщення 20 квадратних
метрів.
По-четверте, Святе Письмо
найбільше переслідували. За даними ЗМІ, історія не знає таких прикладів, щоб протягом 2000 років
видавалося стільки законів про його
заборону і виносилось смертних вироків його прихильникам. Парадокс
же гонінь полягає в тому, що забороняли Біблію не тільки противники
християнства, а й офіційна церква!
Наприклад, Тулузький собор 1229
року забороняв під страхом смерті
читати Біблію світським особам. А
ще через 15 років, у 1244 році, Терраконський собор заборонив її читати навіть священнослужителям!
Підготувала Зоряна НАГІРНЯК

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Допомагає Боже слово
ЩЕ З ДИТИНСТВА БАГАТО ХТО З НАС ЧУВ ЧИМАЛО ІСТОРІЙ ПРО ТЕ, ЯК БІБЛІЯ ВПЛИВАЄ НА
ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ, ЯКА ПОЧИНАЄ ЇЇ ЧИТАТИ. ПРО ЦЕ НЕ РАЗ ПИСАЛИ ДО РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ Й
ТІ, ХТО ВОЛЕЮ ДОЛІ ОПИИЛИСЯ ЗА ҐРАТАМИ. НАШІ ЧИТАЧІ РОЗПОВІДАЛИ, ЩО БОЖЕ СЛОВО
ДОПОМАГАЛО ЇМ ПЕРЕОСМИСЛИТИ СВОЄ ЖИТТЯ, ТАК БИ МОВИТИ, САМООЧИСТИТИСЬ І ДІЙТИ
ВИСНОВКУ, ЩО ПІСЛЯ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ВОНИ ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЖИВУТЬ ПО-ІНШОМУ. ТАК,
САМЕ ЧЕРЕЗ ПОКАЯННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ПОВИННІ ПРОЙТИ ЗАСУДЖЕНІ. І ТОДІ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ЇХ
НАПОВНИТЬСЯ ПРИЄМНИМИ ЗМІНАМИ.
еребуваючи у Замковій виправній колонії №58,
А цей допис надійшов від читача В. із Херсонськощо на Хмельниччині, наш читач Олег Гуртовий по- го слідчого ізолятора. Ось що він зазначає: «– Дуже
стійно ділиться з нами, як його свідомість зміни- хочу побувати знову у Києві, який вабить мене своєю
лася під впливом Святого Письма. «– Біблія, – пише він, могутньою історією, величчю, великою кількістю свя– дала відповідь на всі мої внутрішні питання. Я переко- тих місць. Дізнався, що вже проходять богослужіння у
наний, що життя усіх людей змінюється під впливом Бо- відреставрованій Андріївській церкві. Упевнений, що
жого Слова, яке рятує їхні душі, як це стається і зі мною». тільки Господь може врятувати мою душу і спрямувати
«– Я хочу повернутися на волю не озлобленим, а на праведний шлях».
з новим світоглядним баченням, як треба жити далі,
Такого змісту дописи засуджених свідчать, що ті
– ділиться з нами засуджений Б. із Бердичівської ВК люди, які потрапляють у місця позбавлення волі, хо№70 Житомирської області. У цьому допомагає мені чуть виправитись. Звісно, у цьому їм допомагають, як
читання Святого Письма. Я хочу звернутись до усіх, хто зазначає засуджена О. із Мелітопольської установи
схибив, як і я, читайте цю Величну Книгу. Вона гідна виконання покарань №144, передусім працівники
вашої уваги і допоможе вам».
кримінально-виконавчої служби і самостійна робота

П

над собою. «– Саме тут я нарешті позбудусь наркотичної залежності і буду дивитись на світ нормальними
очима», – пише вона.
«– Біблію називають «королевою книг», колись
таке чув, – зауважує засуджений П. із Стрижавської виправної колонії №81 Вінницької області. – Коли я почав читати Святе Письмо, зрозумів, що моє серце наповнюється любов’ю до Бога і людей. Господь навчив
мене прощати і не тримати зла. З того моменту у мене
все змінилося. Бог допомагає мені змиритися з тим,
що в моєму житті сталося і повірити в себе. Я щоденно
каюся за скоєні мною злочини».
«– Маю багато гріхів і дуже боюся потрапити в немилість Божу, – розкаюється засуджений Д. із Кропивницької виправної колонії №6. – За час перебування в
неволі я отримав від колишніх друзів листи. Були приємні, були й не дуже. Та я все одно вдячний Господу,
що Він не позбавив мене спілкування з людьми, маленьких радостей. А я не тільки замолюю свої гріхи, а й
інших прошу не повторювати поганих вчинків».
Ці дописи переконують: свідомість людей, які нам
довірилися, починає кардинально змінюватися. Ми
ще раз впевнюємося у могутності сили Божої, що проявляєтться у житті людей, які читають Святе» Письмо.
Зоряна НАГІРНЯК
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ПОЯВІ «ВАЛЕНТИНКИ» У СУЧАСНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ЗАВДЯЧУЮТЬ ЧАРЛЬЗОВІ, ГЕРЦОГУ ОРЛЕАНСЬКОМУ,
ЩО СИДІВ У В’ЯЗНИЦІ ТА БОРОВСЯ З СУМОМ ШЛЯХОМ
НАПИСАННЯ ЛЮБОВНИХ ЛИСТІВ СВОЇЙ ДРУЖИНІ

КАЛЕЙДОСКОП

ФОТОФАКТ

У

Кременчуцькій виховній колонії серед вихованців
організували конкурс на кращу авторську валентинку.
Захід відбувся за ініціативи підлітків та активної підтримки адміністрації виховного закладу. До участі в конкурсі долучились усі охочі вихованці. Майстер-клас для
учасників провела вчитель школи Тетяна Пустовіт.
Підлітки проявили неабиякі дизайнерські здібності та
оригінальні ідеї.
Вони малювали, ліпили, вишивали та клеїли. У результаті отримали чудові подарунки, які згодом подарують близьким та рідним.
Наш кор.

ЦІКАВО ЗНАТИ

СКАЖУТЬ ЖЕ ЛЮДИ!

Як святкують
День Валентина
у різних країнах світу
♥ У Західній Європі День св. Валентина
став широко відзначатися з ХІІІ ст., у США

– з 1777 року.
Традиція дарувати цього дня подарунки міцніла з кожним роком і для підприємців стала успішним бізнесом. Наприклад, на початку минулого століття
в американців було прийнято посилати
своїм нареченим марципани, які часто
були дорогі.
Валентинів день в Англії та Шотландії у старовину супроводжувався таким
звичаєм: молоді люди клали до урни
відповідну їхньому числу кількість квитків, з позначеними на них іменами молодих дівчат; потім кожен виймав один
такий квиток. Дівчина, ім’я котрої діставалося таким чином хлопцеві, ставала
наступного року його «Валентиною», а
він – її «Валентином». Це передбачало
на цілий рік стосунки між молодими
людьми, подібні до тих, що, за описом
середньовічних романів, були між лицарем та його «дамою серця» (скрізь
супроводжував її, складав їй сонети,
грав на лютні тощо). Про цей звичай
згадує у своїй знаменитій пісні шекспірівська Офелія. Ймовірно, він є ще дохристиянського походження. Ще донині
Валентинів день в Шотландії та Англії
дає молоді привід для різноманітних
жартів та розваг. Також в Англії існувало
повір’я, згідно з яким перший чоловік,
що його зустрічала дівчина 14 лютого, повинен був стати її «Валентином»,
хоче вона цього чи ні. Але дівчата знайшли вихід із ситуації: цього дня вони
ходили з зав’язаними очима.
Італійці у День св. Валентина вважають своїм обов’язком дарувати коханим
солодощі. В Італії цей день так і називають – «солодкий».
Поляки цього дня відвідують Познань. Там, за переданням, лежать мощі
Святого Валентина, а над головним пре-

♥

♥

♥
♥

Закон і обов’язок
Свідоцтво про реєстрацію
КВ №23071-12911ПР
від 27.12.2017 року

столом висить його чудодійна ікона. Поляки вірять, що проща до неї допомагає
в «любовних справах».
Мощі св. Валентина є і в Україні, в
храмі Різдва Пресв. Богородиці м. Самбора. Автентичність реліквії підтверджує
документ Папи Римського від 1759 року.
Наявність цих мощей у радянські часи
замовчували. Проте важко сказати напевне, чи це мощі того св. Валентина –
оповитого стількома легендами покровителя закоханих.
Німці вважають Валентина покровителем психічно хворих, прикрашають в
цей день всі лікарні червоними стрічками, а в каплицях служать богослужіння.
У Японії в День св. Валентина жінки і
дівчата дарують чоловікам і хлопцям солодощі, переважно шоколад. Традиція
дарувати цього дня солодке з’явилася
з ініціативи однієї великої фірми з виробництва шоколаду, який і до сих пір
залишається найпоширенішим подарунком. Називають вони цей шоколад
«Гірі-чоко». У це «свято закоханих» подарунки отримують не лише кохані, але
й начальники чоловічої статі від підлеглих – жіночої. Там День святого Валентина нагадує «8 Березня для чоловіків»,
оскільки японські чоловіки отримують,
мабуть, навіть більше подарунків, ніж
жінки. Через місяць, 14 березня, чоловіки дарують жінкам подарунок у відповідь – на цей раз білий шоколад, тому
цей день називають «білим днем».
День св. Валентина особливо поширений серед молоді. Літнє покоління
сприймає його як чудернацьку примху
«погано вихованих дітей та онуків» або
як шкідливий імпортований звичай Західної цивілізації.
У французів на День св. Валентина
прийнято дарувати коштовності, а в романтичній Данії люди посилають один
одному засушені білі квіти.

♥

♥
♥

♥

В Росії було своє свято закоханих,
♥
ось тільки відзначалося воно не взимку,

а на початку літа. Воно було пов’язане з
легендарною історією кохання Петра та
Февронії, а присвячене (ще тоді язичниками) Купалу.
За звичаєм деяких країн (наприклад
Ірландії), жінка в цей день може сама
зробити пропозицію руки і серця коханому.
Останніми роками День Святого Валентина набув і політичного звучання.
Він був заборонений у Саудівській Аравії та Ірані. Іслам негативно ставиться
до цього свята. А 2004 року радикальна група індуїстів «Шив Сена» демонстративно спалювала «валентинки» в
Мумбаї.

♥
♥

Підготувала Уляна ГОРУК

Засновник: державна установа
«Генеральна дирекція
Державної кримінально-виконавчої служби України»
Редактор: Людмила КРАВЧЕНКО

Йде солдат з батьком вулицею,
а на зустріч їм чотири дівчини в міні-спідницях. Солдат зупинився як
вкопаний і уважно дивиться на дівочі
ноги. Ті вже й пройшли, а він усе дивиться їм услід. А потім похитав головою і каже батькові: А одна з них ішла
не в ногу.
* * *
– Гей! – здивовано вигукнула молода нудистка, зустрівши колегу на
стежині – Це ж просто непристойно!
Навіщо вам краватка, коли на вас більше нічого немає?
– Та, розумієте, мені важко отак
одразу роздягнутись. Я тут початківець, – пояснив той.
* * *
– Ваша дочка дала згоду стати
моєю дружиною.
– Ви самі винні. Нащо було ходити
до нас щовечора?
* * *
– Василю, ти обіцяв на мені одружитися!
– Мало що я на тобі обіцяв.
* * *
Новий рекламний слоган молочних продуктів "Будиночок в селі": Побудуйте собі будиночок в селі. У кожному другому пакеті молока – цегла.
* * *
– Куме, а ви хотіли б попробувати
секс втрьох? – Ну та, хотів би... – То біжіть додому, може, ще встигнете.
* * *
– Куме! – Га? – А що ви робите в
моєму погребі? – Та вас шукаю! – А навіщо сало з'їли? – Та щоб під ногами
не валялося!
* * *
Жінка з немовлям на руках зустрічає біля воріт в'язниці чоловіка, який
відсидів термін за хуліганство. – Це
твоя дитина? – Дивується чоловік. –
Так. Але якби ти поводився пристойно, він міг би бути і твоїм.
* * *
– Джорж, тобі подобається моє
нове плаття? – Вже вп'яте за вечір запитала Емілія. Нарешті він не витримав
і сказав. – Давай знімемо це питання.
* * *
– Сидоров, ви чому з ранку прийшли на роботу, у вас адже похорони тещі сьогодні?! – Шеф , спочатку
обов'язки, потім задоволення!
* * *
Найстрашніший сон рибалки:
йому сниться, що він помер і дружина
продає снасті за тією ціною, яку він їй
називав.
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