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НАРАДА

Олена ВИСОЦЬКА:

«Пробація – це активна
і прогресивна система
виконання покарань»
«ПРОБАЦІЯ – ЦЕ АКТИВНА І ПРОГРЕСИВНА
СИСТЕМА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ. У ЦЬОМУ
РОЦІ МИ ПЛАНУЄМО РОЗВИВАТИ ЦЕЙ НАПРЯМ,
ЩОБ ЗАБЕПЕЧИТИ ЇЇ ПОДАЛЬШИЙ ПРОГРЕС». ПРО
ЦЕ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ОЛЕНА
ВИСОЦЬКА СКАЗАЛА 18 ЛЮТОГО 2021 РОКУ ПІД
ЧАС НАРАДИ КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
«ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ» ТА НАЧАЛЬНИКІВ ФІЛІЙ ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ У 2020 РОЦІ.

С

еред пріоритетних завдань на поточний рік
профільний заступник Міністра юстиції України
окреслила такі: відкриття модельних офісів пробації (у тому числі за сприяння органів місцевого самоврядування, громадських організацій та соціально відповідального бізнесу), публічне обговорення (у рамках
форумів на регіональному рівні) та залучення соціально відповідальних підприємців і органів місцевого
самоврядування до вирішення питання працевлаштування клієнтів пробації та засуджених, які відбувають
покарання або звільняються з установ виконання покарань, з метою забезпечення ресоціалізації таких осіб,
продовження роботи щодо запуску Єдиного реєстру
засуджених та осіб, узятих під варту, як прогресивного
інструменту роботи, налагодження комунікації з іншими державними органами та подальший супровід законодавчих ініціатив Мін'юсту щодо розвитку системи
пробації і розширення альтернатив позбавленню волі
(альтернативних санкцій).

В цілому Олена Висоцька позитивно оцінила діяльність Державної установи «Центр пробації» та підпорядкованих підрозділів. При цьому вона зазначила про
співпрацю Центру пробації із міжнародними партнерами, які допомагають за різними напрямами діяльності. У 2021 році, за її словами, така співпраця буде продовжена та допоможе реалізувати соціально важливі
проєкти.
«Це рейтинг та хороший імідж нашої держави», –
зазначила заступник Міністра.
У цьому році Олена Висоцька має намір відвідати
різні регіони з метою організації заходів для обговорення з представниками місцевих органів влади питань допомоги у вирішенні потреб розвитку пробації
на рівні громад.
Натомість, директор Державної установи «Центр
пробації» Олег Янчук подякував профільному куратору
за підтримку та сприяння розвитку пробації на високому державному рівні.
У рамках підсумкової наради було підбито підсумки за всіма напрямами діяльності Центру пробації,
узагальнено досягнення, зазначено окремі проблемні
моменти, що виникали під час службової діяльності, та
окреслено основні завдання на 2021 рік.
Як зазначив Олег Янчук, керівник Центру пробації,
2020 рік був нелегким, але завдання, визначені законодавством, в цілому виконано. Є низка досягнень у розвитку пробації. Завдання, визначені пріоритетними на
2021 рік, мають на меті забезпечити подальший розвиток національної системи пробації.
Катерина ДЕНИСЮК
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Вдала спецоперація

У Полтавській установі виконання покарань №23 під час догляду передачі, яка надійшла засудженому Ч. від громадянки О.,
в мандаринах було виявлено отвори від медичної голки та різкий запах оцту. За зовнішніми ознаками рідина, яка містилась в мандаринах, була схожою на наркотичну. У Полтавській виправній колонії №64 під час огляду
посилки, яка надійшла засудженому М. від
громадянки Б., було виявлено два мобільних
телефони в макаронах та в герметику. За всіма випадками проводиться перевірка.

Цукерки з сюрпризом

Співробітники Біленьківської виправної
колонії №99 здійснили догляд посилки яка
надійшла засудженому Л. від громадянина
К., .У результаті догляду у цукерках було виявлено п’ять пакунків зі специфічним запахом
марихуани. Триває слідство.

Що знайшли у засудженого

Під час реалізації оперативної інформації співробітники оперативного відділу Криворізької виправної колонії №80 при проведенні огляду продуктів харчування, що
знаходились в посилці, яка надійшла на ім’я
засудженого О. від громадянина К. виявили пачку соку, де була наркотична речовина
«метадон».

Незаконну діяльність –
викрито

Оперативно спрацювали співробітники
Запорізького слідчого ізолятора спільно з
працівниками роти спеціального призначення Запорізького районного управління поліції ГУНП. Поблизу спостережної вежі було
затримано громадянина Б. і громадянина К.
В ході обшуку них було виявлено та вилучено пакунок з невідомою речовиною, зовні
схожою на наркотичну. На даний час проводяться слідчі дії.

Спрацювали оперативно

Завдяки пильності та професіоналізму співробітників відділу охорони, нагляду і безпеки та оперативного відділу
Кам′янської виправної колонії №101 було
попереджено чергову спробу доставки заборонених речей до установи. Поблизу
маскувальної огорожі ділянки зовнішньої
забороненої зони установи зупинився автомобіль, з якого вийшла невідома особа та
здійснила перекид пакунку через огорожу
установи. Співробітники відділення поліції
вилучили пакунок, де було дев’ять згортків
із фольги з кристалоподібною речовиною білого кольору, сухі дріжджі, мобільний телефон «NOMI». По цій справі було викликано
слідчо-оперативну групу відділення поліції
Запорізького РУП ГУНП.

Невдала спроба

За минулий тиждень попереджено 8
спроб доставки заборонених предметів до
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Північно-Східного міжрегіонального управління. Так, зокрема у Полтавській
установі виконання покарань №23 під час
огляду ув’язненого Б., який прибув з ІТТ, у
спідній білизні було вилучено три згортки з
речовиною білого кольору, зовні схожою на
наркотичну.
У Роменській виправній колонії №56
під час догляду посилки, яка надійшла засудженому Я. від громадянина Г., в середині
лампочки було виявлено 3 згортки з речовиною зеленого кольору, зовні схожою на
наркотичну.
В Сумському слідчому ізоляторі під час
догляду посилки, яка надійшла ув’язненому
З. від громадянина П., у взутті було виявлено
речовину зеленого кольору, зовні схожу на
наркотичну. За всіма фактами проводиться
перевірка.
Підготувала Уляна ГОРУК

ЗАСТУПНИЦЯ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТУ НАТАЛІЯ
РИБАЛКА ВІДВІДАЛА ЦЕНТР-МУЗЕЙ МАКАРЕНКА, ОГЛЯНУЛА
ЙОГО ЕКСПОЗИЦІЇ ТА ОЗНАЙОМИЛАСЯ З ЕКСПОНАТАМИ,
ПРИСВЯЧЕНИМИ ІСТОРІЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ
СЛУЖБИ СЛОБОЖАНЩИНИ

НА ПУЛЬСІ

ЮВІЛЕЙ

Кращих нагороджено
НА ХАРКІВЩИНІ ВІДЗНАЧИЛИ
30-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ.

У

заході взяли участь: заступник
начальника Департаменту з питань виконання кримінальних
покарань В’ячеслав Руденко та представники Департаменту, начальник
Північно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань Георгій Романов та
керівництво управління; командири
воєнізованих формувань міжрегіональних управлінь Державної кримінально-виконавчої служби України.
На базі законсервованої Курязької
виховної колонії ім. А.С. Макаренка були
проведені спільні тактико-спеціальні
навчання воєнізованого формування
«ЦИКЛОН» Північно-Східного міжрегіонального управління; підрозділу поліції
особливого призначення «КОРД» ГУНП
в Харківській області; управління вибу-

хо-технічної служби ГУНП в Харківській
області; Державної служби України з
надзвичайних ситуацій; зведеного загону бійців в/ч 3005 Національної гвардії
України; зведеного загону груп швидкого реагування Північно-Східного міжрегіонального управління.
Присутнім було продемонстровано особливості проведення спеціальних операцій з припинення злочинів
терористичної спрямованості та звільнення заручників, припинення масових безладів.

Під час наради, яка була проведена в центр-музеї А.С. Макаренка, було
підбито підсумки службової діяльності територіальних (міжрегіональних)
воєнізованих формувань Державної
кримінально-виконавчої служби України за 2020 рік, нагороджено кращих
працівників «Циклону», розглянуто
проблемні питання в діяльності воєнізованих формувань та окреслено плани на 2021 рік.
Наш кор.

ПАМ'ЯТЬ

Герої не вмирають!

В

установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
ДКВС України відбулися інформаційні години та вечори-реквієм, присвячені вшануванню подвигу учасників
Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні.
Відповідно до Указу Президента України від 11 лютого
2015 року № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників
Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Со-

тні» щороку 20 лютого в Україні відзначається День пам’яті
Героїв Небесної Сотні.
Заходи відбулись з метою увічнення великої людської,
громадянської і національної відваги та самовідданості,
сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід
історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв
Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції
гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.
На інформаційних стендах було розміщено інфографіки до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні з метою ознайомлення засуджених з історичним і суспільним значенням Революції Гідності, а також короткими життєписами деяких
героїв Небесної Сотні.
Також для засуджених організовано онлайн-екскурсію
до Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності та перегляди документальних фільмів, присвячених подвигу Героїв Небесної Сотні.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Обмін досвідом триває

З

а організаційного сприяння Міжнародного Комітету Червоного
Хреста в Україні представники
пенітенціарної служби Фінляндії поділились досвідом роботи з працівниками Департаменту та міжрегіональних
управлінь з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції україни.
Під час проведення онлайн-зустрічі українська сторона мала можливість ознайомитись з міжнародним
досвідом, обговорити ряд практичних
питань щодо можливого та ефективного впровадження деяких елементів
в практичну діяльність установ виконання покарань у напрямі ресоціалізації засуджених.

Зокрема, цікавим досвідом став
порядок надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет,
здійснення відео-побачень з рідними
через скайп-зв’язок, а також загальноосвітнього навчання та отримання
професійних навичок засудженими.
Також фінські колеги презентували зміст прогресивної системи відбування покарання; технічні та організаційні вимоги щодо користування
засудженими інтернет ресурсами;
існуючий навчальний е-модуль для
навчання засуджених, види загальноосвітнього та професійно-технічного
навчання в місцях позбавлення волі.
Департамент висловлює вдячність
Єлені Граматиці – координатору захис-

ту населення у місцях позбавлення волі
Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні за надану організаційну та
технічну допомогу щодо налагодження
комунікації та розширення партнерських
стосунків, а також фінським колегам:
старшому спеціалісту з питань безпеки
центрального управління Агентства кримінальних санкцій – Акі Сааринен; викладачу та раднику з питань тюремної
освіти, вчителю середньої школи для
дорослих міста Оулу – Вірпі Хаттукангас
та координатору міжнародних справ
центральної адміністрації Агенства кримінальних санкцій – Мікі Пелтол за отриманий цінний та корисний досвід в реабілітаційній роботі із засудженими.
Пресслужба Департаменту ДКВСУ

АСПЕКТИ

ПРИ ВИКОНАННІ НЕОБХІДНИХ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ
КАРАНТИНУ, ДІЮЧИХ ДЛЯ СЛУЖБОВЦІВ, КАПЕЛАНИ
Й НАДАЛІ ЗБЕРІГАТИМУТЬ БЕЗПЕРЕШКОДНИЙ ДОСТУП
ДО В'ЯЗНІВ

ВІЗИТИ

У

супроводі начальника установи
Миколи Алєксєєнка керівниця
здійснила обхід відділень соціально-психологічної служби, дільниці
карантину, діагностики та розподілу,
дільниці соціальної реабілітації, кімнати психоемоційного розвантаження, інтернет-класу, їдальні для засуджених, крамниці, цехів виробничої
зони, приміщень навчального центру,
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Суспільно
корисні роботи
можна відбувати
у місцевих Радах
ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ НЕ
ВСТАНОВЛЕНІ ВИДИ РОБІТ, ЯКІ МОЖНА
ВІДНЕСТИ ДО СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ.

В
а також службових кабінетів та приміщень для персоналу установи.
Особлива увага зверталась на
проведення оцінки ризиків вчинення
повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі та проблемним питанням при
їх заповненні, забезпечення доступу
засуджених до глобальної мережі
Інтернет, у тому числі за допомогою
планшетів через Wi-Fi, а також роботі
психолога установи та методикам, які

використовуються в роботі із засудженими.
Під час обходу території установи
Наталія Рибалка спілкувалась із засудженими. Скарг та заяв від засуджених не надходило.
На сьогодні у Надержинщинській
виправній колонії №65 всього утримується 274 засуджених, у тому числі
дві засуджені – з дітьми віком до трьох
років.
Інна ПОПОВА

АКТУАЛЬНО

Душпастирська опіка
для в'язнів і персоналу

17 ЛЮТОГО 2021 РОКУ ПІД ГОЛОВУВАННЯМ ПРЕМ’ЄРМІНІСТРА УКРАЇНИ ДЕНИСА ШМИГАЛЯ ВІДБУЛОСЯ
ЗАСІДАННЯ УРЯДУ. ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 17 ЛЮТОГО 2021 Р. № 104
БУЛИ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ЩОДО ЗАХОДІВ КАРАНТИНУ У
ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ.
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ПРАВО

Наталія
Рибалка
відвідала
установу
НАДЕРЖИНЩИНСЬКУ ВИПРАВНУ
КОЛОНІЮ №65 ВІДВІДАЛА
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА
ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ
ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПОКАРАНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ НАТАЛІЯ РИБАЛКА.

ЗАКОН І ОБОВ’ЯЗОК

24 лютого КМУ відкрив дозвіл на проведення заходів душпастирської опіки в установах виконання
кримінальних покарань і попереднього ув'язнення.
Заходи душпастирської опіки будуть можливі "за умови їх
проведення не більше двох разів на тиждень із загальною
чисельністю учасників одного заходу не більше 10 осіб, з
яких одна особа – священнослужитель (капелан), уповноважений релігійними організаціями".
Криза організації душпастирського служіння, виникла
через введення обмежувальних протиепідемічних заходів
у зв'язку із запобіганням поширенню в установах виконання покарань гострої респіраторної інфекції COVID-19. Це
спонукало Церкви до необхідності розробки рекомендацій
щодо здійснення капеланського служіння в кримінальновиконавчих установах у часі карантину та після нього.
Порозуміння вдалося досягти завдяки наполегливим старанням Душпастирської ради з питань релігійної опіки у пенітенціарній системі України при Міністерстві юстиції України.
У січні відбулася зустріч представників Душпастирської
ради з питань релігійної опіки у пенітенціарній системі
України з профільним заступником Міністра юстиції Оленою Висоцькою, в наслідок якої були подані пропозиції

щодо прийняття необхідних карантинних вимог для відновлення регулярних візитів капеланів.
Згодом відбулася нарада членів Душпастрської ради із
заступником начальника Департаменту з питань виконання
кримінальних покарань Наталіією Рибалкою, представником
Управління департаменту з питань ресоціалізації засуджених
Олександром Гужвою щодо відновлення капеланського служіння для духовних потреб в’язнів і персоналу ДКВС.
Проблематику повернення в'язням можливостей отримувати духовну опіку безперешкодно було наголошено під
час зустрічі Всеукраїнської ради Церков і Релігійних організацій з представниками уряду 27 січня 2021 року. Відтак,
у відповідь на листи Душпастирської ради при Мін'юсті
сприянням завідувача відділу з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання
Секретаріату Кабінету Міністрів України Андрія Юраша,
офісу Омбудсмана, а також Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Міністерства культури України було подолано правову колізію, яка виникла після завершення локдауну влітку 2020 року.
Від липня 2020 року тривають зусилля через Душпастирську раду при Міністерстві юстиції України для пропонування законопроектів і підзаконних актів, що повинні
унормувати капеланське служіння у в'язницях і колоніях.
Прерогативою співробітництва релігійних організацій з пенітенціарною системою є введення штатного капеланства
на підставі закону, який би також зберіг розвинуті нині форми душпастирства, які проходять на волонтерській основі
та найбільше сприяють реінтеграції колишніх в'язнів до
суспільного життя.
Пенітенціарне душпастирство – єдиний різновид капеланства, який регулюється Законом України 419-VIII від
14 травня 2015 року. Візити в'язничних капеланів до УВП і
слідчі установи мають професійний характер й передбачають, головним чином, взаємодію особа до особи. При виконанні необхідних санітарних правил карантину, діючих
для службовців, капелани й надалі зберігатимуть безперешкодний доступ до в'язнів.
о. Костянтин Пантелей

ерховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду по справі
№340/300/19 зазначив, що суспільно корисні роботи – це новий вид адміністративного
стягнення, що полягає у виконанні правопорушником оплачуваних робіт. Такі роботи є одним з
методів впливу на несумлінних батьків, які може
бути призначено виключно у випадку прострочення боржником сплати аліментів на дитину.
Зміни, що відбулись у законодавстві в частині посилення прав захисту дітей, мають на меті
підвищення відповідальності платників аліментів і недопущення виникнення заборгованості.
На відміну від громадських робіт, суспільно
корисні роботи мають на меті оплатний вид адміністративного стягнення. Адже відповідно до
статті 325-1 КУпАП кошти, отримані боржником
за виконання таких робіт, будуть спрямовуватись саме на погашення боргу за аліментами.
Таким чином, державою створюються умови для реалізації відповідальності батьків за
забезпечення належного життєвого рівня дитини, зокрема шляхом внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення в
частині введення інституту адміністративного
покарання у виді суспільних робіт за ухилення
батьків від сплати аліментів на утримання дітей.
Чинним законодавством не встановлені
види робіт, які можна віднести до суспільно
корисних, але визначено, що їх вид встановлює орган місцевого самоврядування.
Суд звертає увагу, що вимогами чинного
законодавства на орган місцевого самоврядування покладений лише обов`язок із визначення переліку об`єктів, на яких порушники
будуть відбувати покарання, та видів суспільно
корисних робіт.
Аналіз правових норм, що підлягають застосуванню до спірних правовідносин, дає підстави для висновку про те, що законодавець
не передбачає вимоги про те, що саме орган
місцевого самоврядування має брати на себе
функції об`єкта, на якому порушники будуть
виконувати суспільно корисні роботи.
Однак якщо на території, підпорядкованій
органу місцевого самоврядування, немає жодного підприємства, на якому порушники могли б відбувати покарання, то ним може стати
саме рада як бюджетна установа, у зв`язку з
чим остання має передбачити в місцевому бюджеті кошти на оплату праці особам, на яких
судом накладено адміністративне стягнення у
вигляді суспільно корисних робіт.
Суди попередніх інстанцій, відмовляючи у
задоволенні позовних вимог безпідставно послалися на рішення, прийняті міською радою,
якими не були передбачені в міському бюджеті фінансування суспільно корисних робіт,
оскільки закон не визначає умови його виконання в залежності від наявності чи відсутності
фінансування.
Колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку про те, що не вчинення відповідачем
дій щодо вирішення питання по влаштуванню
порушників для виконання суспільно корисних робіт, відповідно до постанов суду, та не
передбачення в бюджеті видатків для сплати
порушникам за виконання суспільно корисних
робіт для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів, є протиправною бездіяльністю, яка може призвести до порушення
інтересів держави в частині гарантування забезпечення захисту прав неповнолітніх на належне утримання.
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ЦЕЙ ОБ’ЄКТ МАЄ БУТИ НАДЗВИЧАЙНО ЦІКАВИМ
ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ. ВІН РОЗТАШОВАНИЙ НЕПОДАЛІК КИЄВА,
ЗА ДВА КІЛОМЕТРИ, ЦЕ МАЙЖЕ КИЇВ

НА ЗАХИСТІ ПРАВ

ТЕТ-А-ТЕТ

Відновне
правосуддя –
новий підхід
реагування
на злочин,
вчинений
неповнолітніми

Олена ВИСОЦЬКА:

нколи один необачний вчинок – крадіжка, хуліганство тощо – може зіпсувати дитині все життя,
довівши її до в’язниці. Але є альтернативний шлях
– примирення неповнолітнього правопорушника з
потерпілим, відновлення соціальних зв’язків із суспільством. Це і є відновне правосуддя.
Сучасна міжнародна і європейська концепція
захисту прав людини тяжіють до тенденції відмови
від виключно каральної реакції на злочин, яка не
може належним чином забезпечити як права осіб,
які його вчинили, так і потерпілих. Тому світова, зокрема європейська спільнота давно почали закріплювати новий підхід до кримінального процесу,
який реалізується саме через концепцію відновного правосуддя.
За останні кількадесят років було ухвалено низку міжнародних нормативно-правових документів
щодо застосування відновного правосуддя. Зокрема, Рамкове рішення Ради Європейського Союзу
«Про положення жертв у кримінальному судочинстві», прийняте 2001 року, зобов’язує всі держави
ЄС поширювати медіацію в кримінальних справах
та забезпечувати прийняття до розгляду будь-які
угоди між жертвою та правопорушником, досягнуті в процесі медіації; Резолюція Ради з соціальних
та економічних питань ООН, прийнята 2002 року,
рекомендує всім державам розробляти та впроваджувати програми відновного правосуддя у національне кримінальне судочинство.
Слідуючи кращим європейським та світовим
практикам, з 2019 року в нашій державі впроваджений пілотний проєкт «Програма відновлення
для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні
злочину». Наразі він вже поширений на всю територію України.
Ця програма застосовується за чотирьох умов:
є потерпіла сторона — фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної,
фізичної або майнової шкоди, а також юридична
особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди; якщо неповнолітній вперше вчинив кримінальний проступок або нетяжкий
злочин; якщо неповнолітній визнає факт вчинення
ним злочину; і неповнолітній, і потерпілий дали
згоду на участь у програмі.
Між неповнолітнім та потерпілим укладається медіаційна угода. Далі неповнолітній працює
з психологом і обов’язково проходить призначені
ресоціалізаційні заходи — це і є особливістю пілотного проєкту.
Якщо неповнолітній відшкодує шкоду і примириться з потерпілим, успішно пройде етап ресоціалізації – має шанс бути звільненим від кримінальної відповідальності. Така дитина не отримає
«клеймо» злочинця.
Як свідчить практика, саме успішне проходження програми відновного правосуддя для неповнолітніх є реальною підставою для звільнення їх від
відповідальності. На кінець 2020 року прийнято
рішення суду щодо звільнення 84 неповнолітніх від
кримінальної відповідальності.
Програма дає можливість підліткам не розлучатися зі своїми батьками, рідними та близькими,
не потрапляти під негативний вплив осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, продовжувати навчання у школах та інших навчальних
закладах усіх рівнів, займатися спортом, працювати та прагнути стати свідомими і відповідальними
громадянами України.
https://minjust.gov.ua

СЬОГОДНІ РОЗПОВІДАЄМО ПРО ТЕ, ЩО ТАКЕ «ВЕЛИКА
ПРИВАТИЗАЦІЯ В'ЯЗНИЦЬ», ЯКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ
ВІДКРИЮТЬСЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АУКЦІОНІВ, КУДИ БУДУТЬ
СПРЯМОВАНІ КОШТИ ВІД ПРОДАЖУ ПОНАД 20 УСТАНОВ ВИКОНАННЯ
ПОКАРАНЬ, ЩО НЕ ФУНКЦІОНУЮТЬ? І ЯК ЦЕ ВПЛИНЕ НА РЕФОРМУ
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛОМ.

І

ТЕТ-А-ТЕТ

«Приватизація установ –
перший досвід для України»
КОЛИШНЯ КОЛОНІЯ В СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ЩО НЕПОДАЛІК КИЄВА –
ПЕРШИЙ ОБ'ЄКТ СПЕЦПРОЄКТУ «ВЕЛИКА ПРИВАТИЗАЦІЯ В'ЯЗНИЦЬ»,
МАЙНО ЯКОГО ВЖЕ ВИСТАВЛЕНО НА АУКЦІОН (BIT.LY/2N40TUC). І
САМЕ ЗВІДТИ НОВИЙ БЛОГ ПРОЗОРОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ З ТАРАСОМ
ЄЛЕЙКОМ. ГОСТЕЮ ВИПУСКУ СТАЛА ЗАСТУПНИЦЯ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ
ОЛЕНА ВИСОЦЬКА.

– Пані Олено, радий Вас вітати у такому незвичному місці. І
напевно питання головне, як так
сталося, що установа виконання
покарань йде на приватизацію?
– Це перший для України досвід,
коли установа виконання покарань,
що не діє виставляється на продаж,
як майно держави. Ми прийшли до
такого рішення у зв'язку з тим, що
вся наша структура є застарілою і
умови утримання для людей в місцях
несвободи потрібно покращувати.
Для того, щоб знайти джерело фінансування таких покращень, ремонтів,
чи будівництва нової інфраструктури, або оновлення спеціальних технічних засобів, охорони, наприклад,
або режиму, нам потрібні кошти.
Тому ми виставляємо ті об’єкти, які
не функціонують й закриті, які для
держави є лише тягарем в поточних
їх видатках, тому що їх все одно потрібно утримувати, опалювати, охороняти, платити податки.
– Чому саме цю установу вибрали першою, яка в рамках реформи виставлена на приватизацію і які були критерії?
– Я спершу зазначу причину закриття взагалі об’єктів нашої системи. Коли засуджених набагато
менше, ніж планове наповнення,
наприклад до 50 відсотків, це 20-40
відсотків, а персоналу на 100 відсотків , то – це абсолютно неефективно, тому що кількість засуджених або
дорівнює кількості персоналу який
охороняє їх або навпаки персонал
перевищує кількість самих засуджених. Тому ця система потребувала

реформування, і нам потрібно ущільнити ті установи, які недозаповнені і
перевести засуджених в кращі умови. Ми обираємо для закриття технічно найгірші установи і тим самим
уже покращуються умови.
– А якщо говорити вже про
самі цифри скільки на рік витрачається на утримання такої законсервованої установи?
– Саме ця установа в рік її закриття витратила 10 мільйонів гривень, а
таких установ у нас на сьогодні 35.
Тому це десятки мільйонів гривень
які витрачаються не на забезпечення
функції держави, а на те, щоб утримувати таке майно.
– Тобто з одного боку витрачаються кошти, а з іншого приватизація цих установ дасть можливість відновлювати діючі установи й покращувати там умови,
а також дасть можливість залучати великі кошти в економіку
України, тому що на території цих
установ будуть проводитися нові
масштабні інвестиційні проєкти,
бо вони розташовані в центрах
міст і – це є покращення самої інфраструктури міста. Бо, напевно,
установи, які розташовані у центрах міст – це не найкраща локація.
– Так з точки зору безпеки, це є
небезпечний об’єкт. Ми це також
розуміємо, що нам краще триматися
подалі від міст.
– Тому Фонд Держмайна зі свого боку організує і забезпечить
максимальне розкриття інформації і прозорість безпосередньо

самих аукціонів і сповідаємося на
успішний аукціон уже по першому
пілотному проєкту. Поговорімо
про сам об’єкт. Які основні характеристики цієї установи?
– Цей об’єкт має бути надзвичайно цікавим для інвесторів. Він розташований неподалік Києва, за два кілометри, це майже Київ. У центрі смт
Коцюбинське, поряд дуже затишний
гарний парк, а також залізнична
станція, сама територія це 8,3 га, поряд багато житлових будинків, багато інфраструктури маленького міста і
найголовніше, що цей об’єкт функціонував, тому всі необхідні комунікації сюди заведені і вони в робочому
стані, але якщо комусь потрібно їх
оглянути, то ми можемо забезпечити й такі зустрічі. У нас завжди є тут
охорона, тому можна домовитися й
подивитися самому на цей об’єкт.
– Якщо говорити про стартову ціну, яка вона?
– Ми зробили відповідні експертизи, щоб оцінити вартість об’єкту і
визначитися із стартовою ціною. Це
220 млн грн на сьогодні. Але сподіваємося, що аукціон дасть якнайвигіднішу для держави ціну. У будь-якому
випадку аукціон встановить реальну
ринкову ціну об’єкту і ми сподіваємося, що вона й справді буде максимально високою. Оголошення аукціону очікується в середині лютого,
а сам аукціон відбудеться всередині
березня на який ми всіх запрошуємо.
– Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Успіхів Вам!
Спілкувався Тарас ЄЛЕЙКО

ПРО ГОЛОВНЕ

ЗАКОН І ОБОВ’ЯЗОК

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ
ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ В’ЯЧЕСЛАВ РУДЕНКО
ВІДВІДАВ ДЕРЖАВНУ УСТАНОВУ «ХАРКІВСЬКИЙ СЛІДЧИЙ
ІЗОЛЯТОР»
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ПРОБАЦІЯ

Коли «Дякую!»
звучить
по-особливому
ТАКЕ ПРОСТЕ СЛОВО «ДЯКУЮ!», АЛЕ ГЛИБИНА
ЙОГО ЗМІСТУ ЗАВЖДИ РІЗНА – ЗАЛЕЖНО ВІД
ТОГО, ХТО І ЯК ЙОГО ПРОМОВЛЯЄ… «ДЯКУЮ»
ВІД КЛІЄНТІВ ПРОБАЦІЇ ЗВУЧИТЬ ЯК НАЙВИЩА
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ТА
ЛЮДЯНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ,
ЯКІ ДОКЛАДАЮТЬ БАГАТО ЗУСИЛЬ ДЛЯ
ТОГО, АБИ ДОПОМОГТИ ЛЮДИНІ ЗНАЙТИ
ПРАВИЛЬНИЙ ВИХІД У СКЛАДНІЙ ЖИТТЄВІЙ
СИТУАЦІЇ, НАДАТИ СПРИЯННЯ У РОЗВ'ЯЗАННІ
ПРОБЛЕМ, ПІДТРИМАТИ ПІД ЧАС ОСОБИСТИХ
ЗМІН І РОЗДІЛИТИ РАДІСТЬ ВІД УСПІХІВ ТА
ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ.

Н

ВИПУСК-2021

Здобули професію
ЦИМИ ДНЯМИ ВІДБУВСЯ
УРОЧИСТИЙ ЗАХІД З НАГОДИ
ВИПУСКУ МАГІСТРІВ
АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ.
ПРИВІТАТИ ВИПУСКНИКІВ
ПРИЇХАВ ЗАСТУПНИК
МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ВІТАЛІЙ ВАСИЛИК, А ТАКОЖ
КЕРІВНИЦТВО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ
ОСВІТИ ТА ПРОФЕСОРСЬКОВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД.

П

ершим до випускників звернувся ректор Академії Державної
пенітенціарної служби Олексій
Тогочинський: «Сьогодні перед вами
відкриваються нові життєві обрії. Сподіваюся, за час навчання в Академії
ви тільки зміцнилися в усвідомленні
свого покликання, а диплом випускника-магістра Академії Державної
пенітенціарної служби буде для вас
не просто документом про вищу освіту, а й надійним провідником на життєвому шляху. Вірю, що відчуття гідності та відданості своїй альма-матер
ви пронесете через усе своє життя».
Дипломи про закінчення другого
(магістерського) рівня вищої освіти
отримали 25 випускників, серед них:
18 слухачів (офіцери) та 7 студентів

ФОТОФАКТ

за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», четверо випускників отримали диплом магістра з відзнакою.
З вітальним словом до випускників звернувся заступник Міністра
юстиції України Віталій Василик: «Від
себе особисто і Міністерства юстиції
запевняємо вас про посилену увагу.
Є дуже багато публічної інформації щодо заходів по реформуванню
пенітенціарної служби. Насправді,
для вас, як молодих фахівців, відкриваються унікальні можливості,
щоб там не казали, які б обставини
не були, що стверджували про багато негативу, багато ризиків, викликів.
Разом з тим – це надзвичайно великі
можливості! Закликаю вас з повагою
ставитись до тих напрацювань, до

тих знань, до тих звичаїв, правильних, які є в цій системі, і закликаю
вас не боятися тих викликів, проявляти себе, свої знання. Пам’ятайте
ваших викладачів та наставників. На
перших порах обов’язково звертайтеся до них за порадою. Це дозволить вам легше увійти у професійний
шлях».
Бажаємо випускникам з гордістю носити звання магістра, використовувати та примножувати здобуті в
Академії знання, завжди прагнути до
успіху і впевнено крокувати дорогами життя.
Хай збуваються мрії, а плани та
ідеї завжди увінчуються перемогою.
Світлана ЮЩЕНКО

Д

нями до
Білоцерківського
центру з
ознайомчим
візитом завітали
експерти Проєкту
NORLAU. Було
приємно зустрічати
наших друзів та
ознайомити з
досвідом Центру
та серед іншого з
облаштуванням
Освітнього простору
проєкту NORLAU...
Незабаром
відкриття!

ещодавно на Урядову «гарячу лінію» зателефонував громадянин Олександ Бігуненко,
який попросив висловити подяку старшому
інспектору Комунарського районного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області, майору внутрішньої служби Тетяні Сергіївні Зайцевій.
Тетяна Сергіївна працює з правопорушниками, які відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням волі, з 2004 року – спочатку в підрозділі кримінально-виконавчої інспекції, а згодом
– у команді новоствореного Центру пробації. За
роки служби на благо суспільства вона пізнала сотні людських історій, сповнених страждань, переживань, роздумів і неймовірних зусиль навчитися
жити по-іншому – не вчиняючи злочинів, не посягаючи на чуже, уникаючи конфліктів і спокійно
відстоюючи власну позицію. Наразі вона «веде
справи» 30-и осіб у конфлікті з законом. А ще
недавно, до кінця минулого року, в їх числі був і
Олександр Бігуненко – заявник на Урядову телефонну лінію.
Історія Олександра проста, але непересічна. У
2013–2014 роках, у час буремних подій на головному Майдані нашої країни, він опинився у вирі
подій у Харкові, за що згодом був засуджений до
5 років позбавлення волі та звільнений від відбування покарання з випробуванням з іспитовим
строком на 2 роки. Раніше не судимий. Потрапив
на облік органу пробації. За період відбування покарання в громаді порядок покарання та визначені судом обов’язки не порушував. При цьому він
запам’ятається інспектору пробації та її колегам як
людина з активною життєвою та громадською позицією – завжди цікавився та емоційно реагував на
політичні зміни в країні.
А ще – він не скупиться на щирі слова подяки. І
це повертається йому «тією ж монетою». За період
відбування покарання він отримав листи подяки за
активну громадянську позицію від ГУ Національної
гвардії України та Комунарського відділення поліції
ДВП ГУНП України в Запорізькій області.
Нині він висловлює подяку своєму інспектору –
Тетяні Зайцевій «за її допомогу і професіоналізм».
Як він зазначив, з нею радився з різних питань і
завжди отримував слушну пораду. Із введенням в
Україні загальнодержавного карантину залишився
без роботи. І тут Тетяна Сергіївна допомогла йому
працевлаштуватися – почав будувати запорізькі
мости.
Термін покарання закінчився. У відділ пробації
юнаку вже не треба ходити на реєстрацію. Але він
час від часу й досі телефонує «своєму інспектору» –
розповісти про свої успіхи та плани, і запитати, чим
він тепер може віддячити за час і увагу, людяність і
небайдужість, проявлені до нього.
А працівника пробації такі слова окриляють і
допомагають у роботі.
Колектив Центру пробації пишається своєю колегою і радий за Олександра, який успішно пройшов випробування покаранням, та бажає йому натхнення, терпіння і мудрості на життєвому шляху!
Катерина ДЕНИСЮК
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ЗАКОН І ОБОВ’ЯЗОК

СУМСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР ТА СУМСЬКУ
ВИПРАВНУ КОЛОНІЮ №116 З ОЗНАЙОМЧИМ
ВІЗИТОМ ВІДВІДАВ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ
ОДА В’ЯЧЕСЛАВ ПЕЧЕНЕНКО
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ВІСТІ З РЕГІОНІВ

ЗДОРОВ'Я
ДНЯМИ ВІДБУВСЯ ЧЕРГОВИЙ
МОНІТОРИНГОВИЙ ВІЗИТ ЦОЗ ДКВС
УКРАЇНИ ДО ДАР’ЇВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ
КОЛОНІЇ №10, ПІВНІЧНОЇ ВИПРАВНОЇ
КОЛОНІЇ № 90, ДАР’ЇВСЬКОЇ
БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ ТА
МЕДИЧНОЇ ЧАСТИНИ № 90 ФІЛІЇ
ЦОЗ ДКВС УКРАЇНИ В ХЕРСОНСЬКІЙ
ОБЛАСТІ. ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ЗАХОДУ
БУЛО ПРОВЕДЕННЯ ПРОМІЖНОЇ
ОЦІНКИ СТАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОГРАМ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАМІСНОЇ
ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ТА
ВІДПРАЦЮВАННЯ АЛГОРИТМУ
ВКЛЮЧЕННЯ НОВИХ УЧАСНИКІВ В
ПРОГРАМУ ЗПТ У ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ
ЗАКЛАДАХ.

О

дним з позитивних результатів візиту стало те, що 18 лютого 2021
року програма ЗПТ розпочала
свою практичну реалізацію в Дар’ївській
виправній колонії № 10 середнього рівня безпеки (для утримання чоловіків,
вперше засуджених до позбавлення волі
на певний строк).

Лікування
програмою ЗПТ

У процесі візиту також було проведено черговий відбір пацієнтів для їх участі
в програмі ЗПТ в Північній виправній колонії № 90.
Враховуючі зміни, внесені в наказ
Міністерства охорони здоров’я України
від 27.03.2021 № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної під-

тримувальної терапії осіб з психічними
та поведінковими розладами внаслідок
вживання опіоїдів», разом з засудженими, в програмі ЗПТ будуть брати участь
особи, узяті під варту з психічними та
поведінковими розладами внаслідок
вживання опіоїдів. Дільниці слідчого
ізолятора, в яких утримуються особи,

узяті під варту та втому числі з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, наявні в обох
установах. Це важливий крок на шляху
до реалізації концепції безперервності
циклу в роботі програм ЗПТ.
18 лютого з пацієнтами, що вже є
учасниками програми ЗПТ та претендентами для участі, в Північній виправній
колонії № 90 лікарем-психіатром, наркологом ЦОЗ ДКВС України було проведено групову зустріч. У процесі зустрічі
з хлопцями було обговорено основні
проблемні питання, що виникають під
участі в програмі ЗПТ, алгоритм переведення на сайти ЗПТ Міністерства охорони здоров’я після їх звільнення, базові
принципи та основні цілі участі в програмі ЗПТ.
Варто зазначити, що по передчасній
домовленості про взаємодію й ефективне партнерське співробітництво з керівництвом Дар’ївської виправної колонії
№10 та Північної виправної колонії №
90, зустріч відбувалася без присутності
працівників установи.
ЦОЗ ДКВС України

НАША МОВА КАЛИНОВА

Відзначили
Міжнародний
день рідної мови
ПСИХОЛОГІЯ

На допомогу
практикам
У МЕЛІТОПОЛЬСЬКІЙ УСТАНОВІ
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ №144 ДЛЯ
СПІВРОБІТНИКІВ БУЛО ПРОВЕДЕНО
ЗАНЯТТЯ У ШКОЛІ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА
ТЕМУ: «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ЗАСУДЖЕНИХ».

Д

ля отримання об'єктивних відомостей
про характер людини необхідно тривале
спостереження за ним в різних умовах,
зіставлення його слів і вчинків. Під час заняття,
яке підготувала та провела психолог установи
автор цих рядків, розглядали поняття характеру,
особливості структури характеру у засуджених.
Також вивчали класифікацію засуджених, що
стане у нагоді при подальшій роботі співробітників.
У більшості засуджених під впливом провідних мотивів, соціальних цінностей середовища,
норм моралі, права, освіти, звичок виробляється тип поведінки. Тож у практичній частині учасники працювали по групам і визначали типи
особистості та поведінки засуджених.
Підбиваючи підсумки, можна зазначити,
що незалежно від типу поведінки засудженого,
його характеру та темпераменту, співробітники
повинні пам’ятати про те, що засуджені являються об’єктом діяльності. Типологія засуджених може бути використана персоналом установи і психологічною службою при розробці
програм виправлення і ресоціалізації, засобів
психолого-педагогічного впливу на особистість
засудженого і мати позитивний результат в цілому проведеної виховної роботи.
Анастасія ЖУРО

ЩОРОКУ, 21 ЛЮТОГО В СВІТІ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ, ЯКИЙ
ЗАПРОВАДЖЕНО У 1999 РОЦІ НА 30-Й СЕСІЇ
ГЕНЕРАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЮНЕСКО.

З

а весь час свого існування українська мова зазнавала злети і падіння. Сьогодні, згідно з Статтею 10
Конституції України «Державною мовою в Україні є
українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток
і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України».
В установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
ДКВС України відбулися інформаційно-просвітницькі захо-

ЗНАЙ НАШИХ!

ди присвячені Міжнародному дню рідної мови.
У бібліотеках державних установ організовано тематичні виставки художньої та публіцистичної літератури. На
інформаційних стендах розміщені інфографіки щодо Міжнародного дня рідної мови.
Наталія ЖОВТЕНКО

Заслужене
перше місце!
ЦИМИ ДНЯМИ У ЗАПОРІЖЖІ, У ПРИМІЩЕННІ
ПАЛАЦУ СПОРТУ ЗАС, ВІДБУЛИСЯ ВІДКРИТІ
ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНИХ ТАНЦІВ.
ЗДОБУЛА ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ У ЦИХ ПРЕСТИЖНИХ
ЗМАГАННЯХ І 14-РІЧНА КАРИНА БАРАНОВА, ДОНЬКА
МАЙОРА ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ АРТЕМА БАРАНОВА,
ЧЕРГОВОГО ПОМІЧНИКА НАЧАЛЬНИКА УСТАНОВИ
ВІДДІЛУ НАГЛЯДУ І БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
«ВІЛЬНЯНСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ №20».

В

ільнянська танцівниця зі своїм партнером виступала у
категорії «Юніори 2С» (вікова група від 14 до 15 років) у
латиноамериканській та класичній програмах – і здобули І місце, отримали кубок, дипломи, медалі та, найголовніше, – безліч приємних вражень від улюбленого захоплення.
Карина навчається у 8-му класі Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 і займається танцями
вже кілька років у танцювально-спортивному клубі «Фаворит». За ці роки вона здобула не одну перемогу на різних танцювальних конкурсах.
Адміністрація державної установи «Вільнянська виправна колонія №20» бажає Карині нових звершень та неперевершених перемог, а батькам – витримки й наснаги!
Фелікс КОРОТКЕВИЧ

СПАДЩИНА

ДО ВІДКРИТТЯ ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
ЗАПЛАНОВАНО ЕКСПОЗИЦІЮ, ПЕРФОРМАНС І ЗМІСТОВНІ
ДИСКУСІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ДОМІ, ЩО З ЦІЄЇ НАГОДИ СТАНЕ
СПРАВЖНІМ КУЛЬТУРНО-МЕДІЙНИМ ЕПІЦЕНТРОМ
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150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Вогонь
її творчості
Як я умру, на світі запалає
Покинутий вогонь моїх пісень
І стримуваний пломінь засіяє,
Вночі запалений, горітиме удень.

Т

ак писала в одному з віршів, який
можна назвати своєрідним заповітом, геніальна поетеса. Вона
справді запалювала «досвітні вогні» серед ночі, якщо брати до уваги умови, в
яких працювала й жила.
«Важко дихалося тоді і в Києві, – згадував у статті «Із спогадів щирого друга»
залюблений у неї Агатангел Кримський.
– Багато визначних українських діячів
показали своє справжнє обличчя боягузливих українофілів. На цьому фоні
зовсім по-іншому виділялися тільки три
сім’ї (я маю на думці тільки інтелігенцію). Це – Лисенки, Старицькі і Косачі. В
цих сім’ях українською мовою користувалися не тільки в літературному вжитку, а вона проймала все життя. Ці сім’ї
вважали неприпустимим, щоб інтелігенція розмовляла іншою мовою, ніж
народ».
Леся Українка виросла у справді патріотично-національній родині. Її мати –
українська письменниця Олена Пчілка,
батько – Петро Антонович Косач – служив головою з’їзду мирових посередників, рідний дядько – Михайло Петрович
Драгоманов, який іноді свої матеріали
підписував псевдонімом Українець.
Звідси, либонь, й походить літературне
ім’я Лесі, яка обожнювала свого дядька.
Дитячі роки Лесі Українки проходили на Волині, спочатку в місті Новоград-Волинському, а потім з перервами
в Луцьку і в селі Колодяжному Ковельського повіту. Бувала і на батьківщині
матері та дядька – в Гадячі на Полтавщині. Леся пізнала побут і звичаї українського села, народні пісні і казки Полісся
та чарівної Полтавщини. Народні пісні
відтоді переповнювали поетесу і відлунювалися не тільки в художніх творах, а
й у листуванні. У які б далекі від України
світи не вирушала Леся Українка за те-

мами чи сюжетами, вона йшла туди разом з народною піснею. Народна пісня
була її незмінним життєвим супутником
і творчим джерелом.
На десятому році життя Леся Українка тяжко захворіла. Взимку 1881 року
вона з матір’ю поселилася у Києві. Виїздила потім на лікування до Одеси, в
кримські санаторії, а 1894 року їздила
в Софію до М.Драгоманова, де пробула
понад рік. Стан здоров’я Лесі Українки
вимагав частих поїздок на лікування в
Одесу, Ялту, Тифліс, Кутаїсі та за кордон
(Німеччина, Італія, Єгипет).
Перші вірші Лесі Українки з’явилися
в журналі «Зоря», який виходив у Львові. У 1893 році вийшла друком перша
збірка «На крилах пісень». Згодом побачили світ книжки «Думи і мрії» (1899),
«Відгуки» (1902). Творчість її настільки
багатогранна й плідна, що іноді навіть
не віриться, що здійснитися вона могла
пером жінки, яка прожила лише сорок
два роки.
Як бачила Леся Українка «хресну
дорогу» для рідного народу? Від пасивного «страждального патріотизму» – до
повної незалежності духу, що зберігає
вірність ідеї та гартує національну самосвідомість. Найвищого рівня в осмисленні зумовлених національною ідеєю
проблем письменниця сягає в останніх
драмах – «Лісовій пісні» та «Кам’яному
господарі».
Як зазначає науковець Юлія Кузьминець, дати власне і глибоке розуміння української проблеми письменниця
змогла завдяки винятковій історіософській перспективі свого художнього мислення. Джерельною базою її освоєння
вітчизняної історії були, насамперед, історичні праці М.Костомарова, П.Куліша,
В.Антоновича, М.Грушевського, О.Єфименко, а також «Історія Русів», відома
на початку ХХ століття.
Важливим чинником історичної обізнаності письменниці були й особисті
контакти в листуванні з провідними істориками, насамперед М.Драгомановим,

знайомство з творами М.Старицького.
З приводу драматичних поем «Кассандра» та «Руфін і Прісцілла» Леся Українка консультувалася з М. Грушевським.
Багато в чому посприяло тут також спілкування з А.Кримським, зустріч 1910
року в Єгипті з Д.Яворницьким.
Леся Українка довгий час виношувала задум створити власну працю з історії
України. Ще 5 січня 1894 року вона писала М.Драгоманову: «Плеяда наша готує збірник свій і, окрім того, брошурки
для народу по історії українській». Але
вже 13 листопада 1902 року у листі до
М.Кривинюка вона розповідає про свій
план написати науково-популярний нарис історії України. Думка про підготовку такої праці виникла у Лесі Українки у
зв’язку з тим, що їй довелося редагувати
одну політичну брошуру, яка її не зовсім
задовольнила.
Пряме відношення до історичних
уявлень Лесі Українки має її драматична
поема «Бояриня», в якій чітко прочитуються докір Москві та обурення колонізацією України російським царатом. В
цьому плані «Бояриня» посідає особливе місце в художньому означенні Лесею
Українкою власної концепції історії України. Та передусім Леся Українка була геніальна поетеса. Світова література не
може назвати іншого імені письменниці
з таким талантом, щирим і самобутнім
голосом, полум’яним серцем і мудрим
розумом.
«Від часу Шевченкового «Поховайте
та вставайте, кайдани порвіте» Україна
не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із вуст сії слабосилої
хворої дівчини», – наголошував великий
письменник і мислитель Іван Франко.
«... Ти чуєш, як бринить струна якась
тремтяча? Тремтить в глибині і б’ється
враз зі мною: «Я тут, я завжди тут, я все з
тобою!» – писала Леся Українка.
Так, вона завжди з нами. І своїм
життям, і своєю незабутньою творчістю.
Зоряна НАГІРНЯК

ФОТОФАКТ

Contra spem spero!
Гетьте, думи, ви, хмари осінні!
То ж тепера весна золота!
Чи то так у жалю, в голосінні
Проминуть молодії літа?
Ні, я хочу крізь сльози сміятись.
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть думи сумні!
Я на вбогім сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на них сльози гіркі.
І від сліз тих гарячих розтане
Та кора льодовая, міцна,
Може, квіти зійдуть, і настане
Ще й для мене весела весна.
Я на гору круту крем’яную
Буду камінь важкий підіймать
І, несучи вагу ту страшную,
Буду пісню веселу співать.
В довгу, темную нічку невидну
Не стулю ні на хвильку очей,
Все шукатиму зірку провідну,
Ясну владарку темних ночей.
Так! я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть думи сумні!

***

В

ихованці Кременчуцької виховної колонії готуються до мистецького конкурсу «Краща ілюстрація до творів Лесі Українки». Юнаки вишивають, проявляють творчість та натхнення. В основу робіт поклали літературні надбання Лесі
Українки: пісню «Барвіночку мій хрещатий» на уривок з поеми «Русалка», вірш «На зеленому горбочку» та драмуфеєрію «Лісова пісня».
Організація і проведення мистецького конкурсу присвячена 150-річчю від дня народження видатної української письменниці, громадської діячки Лесі Українки та направлена на сприяння розвитку в підлітків соціальної активності, корисної
ініціативи, та розвитку творчих здібностей та нахилів юнаків.
Ганна ЩАСЛИВА

Ти хотів би квіток на дорозі моїй?
Нащо сипати їх попід ноги?
Хай живуть вони в ніжній красі чарівній,я сама їх знайду край дороги.
До маленьких, низеньких сама нахилюсь,
до високих очима докину,
обережно та ніжно лицем притулюсь,
стрівши в білім убранні тернину.
Будуть шарпати одіж суворі гілки
і скривавлять колючками руки,
та гілкам не поможуть лагідні квітки,
ні, вони нагородять за муки.
Та й за віщо б ті квіти карали мене,
я ж не буду їх рвати руками,
ні під ноги топтати, мов зілля дрібне,
тільки злегка торкнуся устами.
Не плямив поцілунок мій зроду квіток,
чи то пишні були туберози,
чи квітки, що зродив найпростіший садок,
чи до краю вразливі мімози.
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: 22 ЛЮТОГО 2000 РОКУ В УКРАЇНІ
СКАСОВАНО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СМЕРТНУ КАРУ

КАЛЕЙДОСКОП

ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ

Ви готові працювати у нас?

З

адля задоволення потреби установи в кваліфікованих кадрах, співробітники відділу
по роботі з персоналом Маріупольського
слідчого ізолятора плідно співпрацюють з Маріупольським міським центром зайнятості щодо пошуку претендентів на вакантні місця.
Співпраця полягає у проведенні ярмарків
вакансій, зустрічей представників установи з безробітними, своєчасним оновленням інформації
про вакансії відділом по роботі з персоналом.
Так, нещодавно на чолі з начальником відділу режиму і охорони Маріупольського слідчого

ізолятора майором внутрішньої служби Денисом
Кравченком та співробітниками відділу по роботі
з персоналом слідчого ізолятора спільно з рекрутерами Маріупольського міського центру зайнятості, провели мініярмарок вакансій, де розповіли про структуру та принципи роботи установи,
надали повну інформацію щодо заявлених вакансій, ознайомили з вимогами до претендентів,
умовами проходження служби та праці, грошове
забезпечення (заробітну плату).
Відділ по роботі з персоналом
ДУ «Маріупольський слідчий ізолятор»

ФОТОФАКТ

СКАЖУТЬ ЖЕ ЛЮДИ!

У

Сумському слідчому ізоляторі проведено майстер-клас з крою та шиття для неповнолітньої ув’язненої на
швейній майстерні установи. Перед початком заняття майстер виробничої майстерні роз’яснив основні правила техніки
безпеки під час крою та шиття на швейній
машинці. Ув’язнена ознайомилися зі спеціальним обладнанням та окремим спеціальним приладдям (лапки, шпильки,
подушки для прасування тощо). Майстер
розповів про види швейного обладнання
та ознайомив з побутовою швейною машинкою, оверлком, праскою. Навчив розбиратися у типах фігури людини, правильно знімати мірки, створювати лекала,
конструкцію, робити розкрій та обробляти шви. Після закінчення майстер-класу
було відпрацьовано навички ручного та
машинного шиття.
Наш кор.

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

Закон і обов’язок
Свідоцтво про реєстрацію
КВ №23071-12911ПР
від 27.12.2017 року
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Пані Рабінович, Ви навіщо побили
чоловіка?!
– Я його не била. Я намагалася до
нього достукатися!
* * *
Оголошення на стовпі: хто знайшов торбу з салом нехай ним вдавиться.
* * *
Малина – це найкращий проносний засіб, особливо якщо в ній сидить
ведмідь.
* * *
Сину мій, зізнайся, чи згрішив ти
коли-небудь з заміжніми жінками? –
Так отче, але вони після того казали:
– Дай Боже тобі здоров'я.
* * *
Чоловіче,вам не соромно на дитячій площадці біля дітей курити?
–Так я і стрільнув цигарки у дітей!
* * *
— Мамо, чому ти завжди стоїш біля вікна, коли я співаю? — Щоб
люди не подумали, що я тебе б’ю.
* * *
– А чому Михайла називають мисливцем на крокодилів? – А ти його жінок бачив?
* * *
Коли вранці Циля продала подарований їй ввечері букет, Мойша зрозумів: це таки його жінка...
* * *
–Синочку, але ж це не та масочка,
яку ти одягнув зранку?! – Ця набагато
краща! Я помінявся у школі
* * *
Шановні батьки! Не ходіть в трусах і з пивом в руках і не коментуйте
вчителів під час онлайн-уроків.
* * *
Любі друзі! Прошу Вас писати на
масці своє ім'я! Не знаю.. хто зі мною
вітається?..
* * *
Зірвалися в прірву два альпіністи оптиміст і песиміст.
Песиміст: - Падаю...
Оптиміст: - Лечу!
* * *
Дівчина своєму хлопцеві:
- Ну, весна, це ж так прекрасно!
Тепло, зелень, весняне повітря, романтика, любов, ммм ... А ти хочеш
щоб швидше настала весна?
- Так, а то у мене зимової гуми немає.
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