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Однодумців та помічників пробації
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Денис МАЛЮСЬКА:

«Уряд погодив
проєкти законів щодо
пенітенціарної системи
Подаємо
та її дисциплінарного
вчасно
статуту»
NOTA BENE!

31 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ
ТЕРМІН ПОДАННЯ ЩОРІЧНИХ
ДЕКЛАРАЦІЙ ТА ДЕКЛАРАЦІЙ ПІСЛЯ
ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА 2020 РІК ОСОБАМИ,
УПОВНОВАЖЕНИМИ НА ВИКОНАННЯ
ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ.

ЗАКОН «ПРО ДЕРЖАВНУ
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧУ
СЛУЖБУ УКРАЇНИ» БУВ ПРИЙНЯТИЙ
ЩЕ У 2005 РОЦІ І УЖЕ ДАВНО НЕ
ВІДПОВІДАЄ АНІ КОНСТИТУЦІЇ
УКРАЇНИ, АНІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ
СТАНДАРТАМ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ
СФЕРІ. ОЧЕВИДНО, ЩО ДКВС
ПОТРЕБУЄ КАРДИНАЛЬНОГО
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ.

Н

«С

тандарти функціонування
установ виконання покарань не змінювалися понад 75 років. Структура пенітенціарної
служби – майже протягом 25 років
незалежності України та залишалася
найбільшою спадщиною Радянського
Союзу. Існуюча система виконання кримінальних покарань та попереднього
ув’язнення не в повній мірі відповідає
принципам гуманізму і поваги до прав і
свобод людини. Крім того, фінансування ДКВС України протягом останніх років здійснюється на рівні не більше 45%
від загальної потреби. Тож, не дивно,
що кількість звернень до ЄСПЛ з приводу неналежних умов тримання засуджених не зменшується роками. Відтак, Кабмін затвердив розроблені нами
законопроєкти, які мають зробити позитивні зміни в пенітенціарній системі
невідворотними», – повідомив Міністр
юстиції Денис Малюська.
Законопроєкт «Про пенітенціарну систему» визначає загальні правові
основи функціонування цієї системи, її
структуру та організацію, фінансування
системи, контроль і нагляд за нею, а також правовий статус її персоналу. Проєктом цього закону передбачено: контроль за пенітенціарною системою та нагляд за дотриманням в ній законності;
запровадження нової системи спеціаль-

них звань осіб рядового і начальницького складу (рядовий юстиції, капрал юстиції, сержант юстиції, старший сержант
юстиції, молодший офіцер юстиції, офіцер юстиції 1-3 рангу, старший офіцер
юстиції 1-3 рангу, державний радник
юстиції 1-3 рангу); оновлення переліку
повноважень службовців пенітенціарної системи з фокусом на ресоціалізацію
ув’язнених; соціальний захист осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи (медичне обслуговування, грошове, житлове, пенсійне забезпечення, безкоштовний проїзд тощо).
Ще одним погодженим законопроєктом Кабмін затвердив Дисциплінарний статут пенітенціарної системи. Він

визначатиме:сутність службової дисципліни та обов’язки осіб рядового і начальницького складу системи стосовно
її дотримання; підстави та порядок притягнення вищевказаних осіб до дисциплінарної відповідальності; порядок застосування до них заохочень; порядок
оскарження дисциплінарних стягнень.
«Це сприятиме зміцненню службової дисципліни серед осіб рядового і
начальницького складу, стимулюванню
сумлінного ставлення персоналу до виконання службових обов’язків, забезпеченню виконання завдань, покладених на пенітенціарну систему», – зазначив очільник Мін’юсту.
minjust.gov.ua

аголошуємо, що в останні дні перед
закінченням чергового етапу електронного декларування, у зв’язку з
великим навантаженням на систему, можуть виникати технічні збої у роботі вебсайту Національного агентства. Виходячи
з цього, рекомендуємо не відкладати подання електронної декларацій до останнього дня.
За технічною допомогою по роботі
Єдиного державного реєстру декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зверніться за номером телефону:
+38(044) 200-06-94 або e-mail: support@
nazk.gov.ua зі своєї електронної поштової
скриньки.
З метою отримання консультації щодо
заповнення декларації можете звернутися до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції: e-mail Zapkor@minjust.
gov.ua вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 81,
м. Київ, кабінети: 180, 181.
Телефони: 481-05-13 («гаряча» лінія);
207-36-19; 481-05-92; 207-36-98; 207-36-76.
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22 БЕРЕЗНЯ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА СЛІДЧИХ
ІЗОЛЯТОРАХ ДКВС УКРАЇНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО 1661 ВИПАДОК
НА COVID-19. З НИХ 65 УВ’ЯЗНЕНИХ, 142 ЗАСУДЖЕНИХ, 1281
ПРАЦІВНИК ДКВС УКРАЇНИ, 173 ПРАЦІВНИКИ ЦОЗ ДКВС УКРАЇНИ

НА ПУЛЬСІ

НА ВАРТІ

За наркотики –
кримінальна відповідальність
 У Полтавській установі виконання пока-

рань №23 під час догляду передачі, яка надійшла ув’язненому В. від громадянки В., в
пачці з цигарками було виявлено два згортки
з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну.

У Конотопському виправному центрі

№130 під час особистого догляду засудженого А. в кишені джинсів було виявлено згорток, в якому знаходилось двадцять сім пігулок, зовні схожих на наркотичні.
У Сумському слідчому ізоляторі під час
догляду посилки, яка надійшла ув’язненому
Б., від громадянина К., в моркві було виявлено п’ять ампул з прозорою речовиною, зовні
схожою на наркотичну.



 Там же під час догляду посилки, яка надійшла ув’язненому М. від громадянина М., в підкладці зимової куртки було виявлено речовину
зеленого кольору, зовні схожу на наркотичну.
 У Харківському слідчому ізоляторі під час
догляду передачі, яка надійшла ув’язненому
Л. від громадянина С., в хлібобулочних виробах було виявлено прозору речовину, за зовнішніми ознаками схожу на наркотичну.

 Під час реалізації оперативної інформації
співробітниками відділу нагляду та безпеки
Криворізької виправної колонії №80 при
проведенні огляду посилки від громадянки Н., яка надійшла на ім’я засудженого Ж.,
в двох тюбиках з силіконовим герметиком
було виявлено три поліетиленових згортки
з подрібненою речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження загальною вагою приблизно 15 грамів. За даним фактом
було викликано слідчо-оперативну групу Відділення поліції № 2 КРУП.
 У Машівській виправній колонії №9 при
заході до житлової зони в особистих речах засудженого К. було виявлено пляшку з речовиною червоного кольору та різким запахом
алкоголю.

 У Покровській виправній колонії №17 під
час догляду посилки, яка надійшла засудженому Є. від громадянина Д., в одязі було виявлено
два згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну.
В Олексіївській виправній колонії №25
під час огляду посилки, яку надіслав громадянин А. засудженому К., у кришці від крему
для взуття було виявлено речовину сіро-зеленого кольору, зовні схожу на наркотичну.
За всіма фактами проводяться перевірки.
Підготувала Уляна ГОРУК
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Лише
гривні
за більше 8 гектарів землі з підведеними
комунікаціями у трьох хвилинах від Києва
(смт. Коцюбинське)
На подання заявки залишилося
!
Не проспіть свій історичний шанс інвестувати вигідніше і надійніше, ніж у біткойн.
Детальна інформація про об’єкт та як
взяти участь в онлайн-аукціоні – у лінку:

НАРАДА

Є план спільних дій
ЦИМИ ДНЯМИ З ІНІЦІАТИВИ ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
ВІДБУЛАСЯ СПІЛЬНА НАРАДА КЕРІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ТА ІНШИХ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ
РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ.

М

ова йде про порушення Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод через неналежні умови тримання в’язнів
та ненадання їм необхідної медичної
допомоги в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і місцях застосування інших примусових заходів.
Більшість констатованих судом
порушень може бути усунена лише

шляхом вжиття уповноваженими органами центральної влади низки системних заходів, зокрема щодо внесення змін до чинного законодавства,
розроблення та ухвалення державної
або відомчої програми щодо створення належних умов тримання в установах Державної кримінально-виконавчої служби України на найближчі 5
років та поетапного виділення з цією

метою необхідного державного фінансування.
Тому учасники зустрічі обговорили план спільних дій, який планується
підписати вже до кінця березня.
«Міністерство юстиції дякує за
таку ініціативу Офісу Генерального
прокурора і сподіваємось на розширення кола учасників таких заходів,
щоб вирішити питання як прийняття законопроєктів, розроблених для
впровадження реформи, так і питання фінансування видатків, пов’язаних
з реформуванням», – зазначила заступниця Міністра юстиції Олена Висоцька.
Інна ПОПОВА

КАРАНТИН-2021

Знову
локдаун
З 20 БЕРЕЗНЯ ДО 9 КВІТНЯ 2021 РОКУ
У КИЄВІ ЧЕРЕЗ СКЛАДНУ СИТУАЦІЮ
З КОРОНАВІРУСОМ ЗАПРОВАДИЛИ
ЧЕРВОНУ ЗОНУ КАРАНТИНУ. ЧЕРЕЗ
ЦЕ У МІСТІ ПОСИЛИЛИ ОБМЕЖЕННЯ,
ДЕЯКІ З НИХ ВПЛИНУТЬ НА РОБОТУ
ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ.

П

оки повної зупинки роботи метрополітену та жорстких обмежень щодо руху
наземного громадського транспорту
Києва, як це було навесні 2020 року, не буде.
Громадський транспорт у Києві під час
дії посиленого карантину працюватиме у
звичайному режимі. Водночас треба буде
дотримуватися суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Місця
для сидіння повинні бути заповнені на 50%,
уточнив мер столиці Віталій Кличко.

29 днів

https://bit.ly/3qUEBsB

Водночас представники влади столиці заявили, що у понеділок, 22 березня, остаточно
вирішать, чи потрібно у місті зупиняти роботу
транспорту. Про це повідомив перший заступник очільника КМДА Микола Поворозник.
Із 20 березня у Києві посилюють карантинні обмеження. КМДА оприлюднила повний список заборон, які діятимуть до 9 квітня у столиці. Водночас державним органам,
підприємствам та організаціям пропонують
за можливості перевести працівників на
дистанційну роботу.

ПІД ЧАС ЖОРСТКОГО КАРАНТИНУ В КИЄВІ ЗАБОРОНЕНО:
• проводити релігійні богослужіння (якщо площа у приміщенні
становить менше 10 кв. м на одну особу);
• перевозити пасажирів на громадському транспорті, де заповненість місць для сидіння перевищує 50%;
• приймати відвідувачів у закладах громадського харчування
(можна робити замовлення на винос або ж доставку додому);
• робота ТРЦ, дитячо-розважальних центрів, окрім продовольчих магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та
торгівлі квітами (не більше одного покупця на 20 кв. м);
• проводити культурні масові заходи, окрім роботи історикокультурних заповідників за умови дотримання карантинних заходів;
• відвідувати басейни, окрім спортсменів національних збірних
команд України та їхніх тренерів за умови дотримання відповідних
санітарних і протиепідемічних заходів;
• проводити усі масові (розважальні, спортивні, соціальні, рекламні) заходи, окрім офіційних спортивних заходів, включених до
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;
• робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї до 6-ї години, окрім надання послуг в готельному номері за замовленням клієнтів;
• діяльність непродовольчих ринків, павільйонів та ярмарків;
• відвідувати заклади освіти школярам, окрім учнів дошкільної
та спеціалізованої освіти і учнів 1-4 класів;
• відвідувати установи і заклади соціального захисту (окрім членів сім’ї та родичів не частіше ніж один раз на тиждень), в яких проживають громадяни похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю тощо.

АСПЕКТИ

ЗАКОН І ОБОВ’ЯЗОК

ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
«КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИХОВНА КОЛОНІЯ»
ОРГАНІЗУВАЛИ ПІЗНАВАЛЬНУ ГОДИНУ
«ІСТОРІЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ВИХОВНОЇ КОЛОНІЇ»

Протиепідемічні
заходи

ПРЕЗЕНТУЄМО ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО
ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ, ВЖИТИХ
УСТАНОВАМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЯ
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ, НАПРАВЛЕНІ
НА НЕДОПУЩЕННЯ ЗАНЕСЕННЯ ТА
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОРОНАВІРУСУ СЕРЕД
ПРАЦІВНИКІВ, ЗАСУДЖЕНИХ ТА УВ’ЯЗНЕНИХ,
А ТАКОЖ НА ЛОКАЛІЗАЦІЮ ТА ЛІКВІДАЦІЮ
ОСЕРЕДКІВ ЗАХВОРЮВАННЯ:
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НОВИНИ З УСТАНОВ
 У Мелітопольській установі виконання
покарань №144 проведено онлайн зустріч
з головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами з
надання безоплатної первинної правової
допомоги Олегом Іваницьким. Задля забезпечення доступу засуджених до правової інформації та реалізації права на безоплатну вторинну правову допомогу лекція
була присвячена темі житла, зокрема: «Усунення перешкод у користуванні житловим
приміщенням».
 У Криворізькій установі виконання покарань №3 проведено ремонтні роботи у трьох
камерах медичної частини для ув’язнених та
засуджених. Проведено повну гідроізоляцію
стелі та підлоги, фарбування стін, встановлено натяжні стелі з матовим ефектом. Замінено електричну проводку, розетки та сантехніку, зокрема: унітаз, змішувачі, умивальник.
Замінено ліжка в камерах. Ці всі роботи зроблено для поступової модернізації установи
та приведення до європейських норм тримання.
В Оріхівській виправній колонії №88
в березні місяці проведено діагностування
та перезарядку вогнегасників в кількості
35 штук. Всього з початку року проведено
технічне обслуговування 46 вогнегасників.
Для цього вищезазначені вуглекислотні та
порошкові вогнегасники були направлені
для діагностування до підприємства з технічного обслуговування вогнегасників ТОВ
«МІК».



Нещодавно представники Офісу Генерального прокурора України провели
комплексну перевірку порядку, законності
та умов тримання засуджених в державній
установі «Бердянська виправна колонія
(№77)».



Цими днями представниками Нікопольського благодійного фонду «Нове життя» Дніпропетровської області державній
установі «Покровський виправний центр
(№79)» було надано гуманітарну допомогу
для засуджених у виді туалетного та господарського мила, ковдр, гігієнічних наборів та
наборів для допомоги, зубної пасти, а також
консервованого м'яса індички.



 Відповідно до вказівки начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції полковника внутрішньої
служби Віктора Кощинця о 04.15 годині 17
березня 2021 року оголошено сигнал «Збір
особового складу» в підпорядкованих органах і установах ЗМУ МЮ. Збори проведені з
метою підтримання бойової й професійної
готовності осіб середнього та старшого начальницького складу, державних службовців
ЗМУ МЮ, персоналу воєнізованого формування «ЦИКЛОН» та підпорядкованих державних установ.
З метою підвищення рівня спортивної
майстерності, фізичної загартованості та
зміцнення здоров’я персоналу, 11 березня
2021 року на базі КЗ "Дитяча юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради" (м.
Луцьк), проведено змагання з настільного
тенісу серед працівників державних установ
Західного МРУ.



 У Божковській виправній колонії №16
шести засудженим вручено паспорти громадян України у вигляді ID-картки. Відділом соціально-виховної та психологічної роботи спільно з Полтавським РВ УДМС України в Полтавській області вживають заходи, спрямовані на
документування осіб, що відбувають покарання в установі. Так, з початку року оформлено
та видано 13 паспортів, серед яких два – вперше та 11 – замість втрачених. На оформленні
є сім матеріалів.
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ПРОБАЦІЯ

УСПІШНА РЕІНТЕГРАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ СПРИЯЄ
ПОПЕРЕДЖЕННЮ ВЧИНЕННЯ НИМИ НОВИХ ЗЛОЧИНІВ ТА
СПРИЯЄ ПІДВИЩЕННЮ БЕЗПЕКИ В СУСПІЛЬСТВІ

ПАРТНЕРСТВО

Однодумців та помічників пробації
у ресоціалізації засуджених стало більше
МІЖ ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ
«ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ» ТА ГРОМАДСЬКОЮ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ
ЛЮДИНИ» ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО. НАМІРИ ЩОДО
ПОЛІПШЕННЯ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ ПРОБАЦІЇ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ
З ПРАВОПОРУШНИКАМИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕКИ НА РІВНІ ГРОМАД СВОЇМИ ПІДПИСАМИ
ЗАКРІПИЛИ ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ ПРОБАЦІЇ ОЛЕГ
ЯНЧУК ТА ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ЕКСПЕРТНОГО
ЦЕНТРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ВЯЧЕСЛАВ СВІРЕЦЬ.

В

ідповідно до Меморандуму, громадська організація «Експертний центр з прав людини» надаватиме допомогу філії Державної установи «Центр
пробації» у Житомирській області та її підрозділам у
поліпшенні взаємодії з органами місцевого самоврядування та неурядовими організаціями, що спрямована
на підвищення потенціалу реалізовувати системні зміни у сфері безпеки громад, розробку та впровадження
програм і навчальних тренінгів, спрямованих на задоволення потреб суб’єктів пробації.
Крім того, перспективним напрямом співпраці
органів пробації та зазначеної громадської організа-

ції визначено напрацювання ініціатив, які допоможуть реалізовувати заходи пенітенціарної пробації.
У першу чергу, це посилення взаємодії з представниками інституцій громадянського суспільства, що
надають сервіси вразливим групам населення, зокрема, засудженим, які звільняються з місць позбавлення волі.

Ефективна комунікація Центру пробації з неурядовими інституціями забезпечує «місточок» для людини,
яка звільняється з установи виконання покарань, та повертається до громади. Успішна реінтеграція засуджених сприяє попередженню вчинення ними нових злочинів та сприяє підвищенню безпеки в суспільстві.
Катерина ДЕНИСЮК

ПРОЄКТ

З хліба починається дорога у краще майбутнє,
або Як на Прикарпатті хлібом пригощають, допомагають і «виправляють» клієнтів пробації
НА РАХУНКУ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «РОДИНА
КОЛЬПІНГА» В ІВАНОФРАНКІВСЬКУ ЗА РОКИ
ІСНУВАННЯ – НЕ ОДИН
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
І РЕАЛЬНА ДОПОМОГА
СОТНЯМ МІСТЯН. НАРАЗІ
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ НОВИЙ
ПРОЄКТ, А ПЕРШИМИ ЙОГО
КОРИСНІСТЬ УЖЕ ВІДЧУЛА
НА СОБІ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНА
БАГАТОДІТНА РОДИНА
КЛІЄНТА ПРОБАЦІЇ З М.
ТИСМЕНИЦЯ.

У

родині Богдана (прізвище
не зазначаємо з етичних
міркувань)
виховується четверо малолітніх дітей. У
2020 році чоловік отримав інвалідність через виробничу травму, а відтак – має проблеми із
працевлаштуванням для забезпечення родини стабільним доходом. При цьому він має і свою
«кримінальну» історію: у 2019
році він був засуджений до по-

карання у виді штрафу в розмірі
50 неоподаткованих мінімумів
доходів громадян. Не усвідомивши на той час серйозність
ситуації, як каже, за сімейними
клопотами вчасно не сплатив
штраф. А згодом суд за несплачені 850 грн присудив чоловікові 50 годин громадських робіт. Однак через пошкодження
верхньої кінцівки та порушення
функцій правої кисті (3-я група

інвалідності) відбути таке покарання чоловікові непросто.
«Руку допомоги» Богданові
надала «Родина Кольпінга», яка
протягом кількох років співпрацює з підрозділами пробації
Прикарпаття. Саме зараз у місті Івано-Франківськ організація
готується до запуску нового соціального проєкту – мініпекарні
«Хліб КО». Підприємство створене для залучення до корис-

ної діяльності осіб молодіжного
віку з інвалідністю. На базі мініпекарні такі особи мають можливість пройти стажування або
офіційно працевлаштуватися.
Аби стерти в громаді упереджене ставлення містян до
людей з інвалідністю, облаштування пекарні продумане таким
чином, аби всі охочі мали змогу
вільно спостерігати за виробничим процесом – від замішування

тіста до отримання з печі готової
продукції. Тут обіцяють покупцям
якісну хлібо-булочну продукцію
з позначкою «еко», а також затишну відкриту зону, де містяни
матимуть змогу поласувати свіжою випічкою та відбуватимуся
майстер-класи для сімей з дітьми
з інвалідністю та усіх бажаючих.
Пропозицію долучитися до
команди «Хліб КО» отримав і
Богдан, який на власному житті
відчув усі труднощі людей з інвалідністю. Під час зустрічі представники «Родини Кольпінга»
уже передали багатодітній родині два пакунки ароматного хліба.
Богдан такою увагою та допомогою був розчулений. І з радістю
готовий працювати, аби відбути
визначене судом покарання й
довести всім, що помилки минулого для нього уже в минулому, що уроки життя він засвоїв і
прагне будувати краще майбутнє для себе і своєї родини.
На фото: Родина Кольпінга
на Прикарпатті

2 795 326 ГРН ЗАРОБИЛИ СІЗО УКРАЇНИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
ПЛАТНИХ КАМЕР. УСІ КОШТИ СПРЯМОВУЮТЬСЯ
НА ВІДНОВЛЕННЯ БЕЗКОШТОВНИХ КАМЕР. УЖЕ
ОНОВЛЕНО 39 БЕЗКОШТОВНИХ КАМЕР НА 280 МІСЦЬ

АКЦЕНТИ
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Президент підписав
Закон про кримінальну
відповідальність
для педофілів

П

резидент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
імплементації Конвенції Ради
Європи про захист дітей від
сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)» № 1256-IX,
ухвалений Верховною Радою 18

ЗГІДНО З ДОКУМЕНТОМ, КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕНЕ СТОСОВНО
МАЛОЛІТНІХ АБО НЕПОВНОЛІТНІХ, МАЄ БУТИ РОЗСЛІДУВАНЕ НЕВІДКЛАДНО Й РОЗГЛЯНУТЕ
В СУДІ ПЕРШОЧЕРГОВО.
лютого 2021 року, передає офіційний сайт Глави держави.
Цей закон закріплює в
українському
законодавстві
визначення поняття «дитяча
порнографія» та встановлює
кримінальну відповідальність
за вчинення дій сексуального
характеру, домагання осіб, які
не досягли 16-річного віку, за
виготовлення та використання

дитячої порнографії, за відвідування або проведення заходів сексуального характеру за
участю неповнолітньої особи, а
також за втягнення дитини до
участі в таких заходах.
Згідно з документом, кримінальне правопорушення, вчинене стосовно малолітніх або
неповнолітніх, має бути розслідуване невідкладно й розгляну-

те в суді першочергово. Також
законом запроваджується особливий механізм захисту дітей,
які постраждали від сексуального насильства або стали його
свідками.
Конвенцію Ради Європи
про захист дітей від сексуальної
експлуатації та насильства (Ланцаротську конвенцію) ратифіковано Законом України від 10

лютого 2012 року. Її цілями є запобігання сексуальній експлуатації та насильству стосовно дітей, боротьба з цими явищами,
сприяння національній та міжнародній співпраці у вказаній
сфері, захист прав дітей, які стали жертвами такого насильства.
Закон набирає чинності з
дня, наступного за днем його
опублікування.

ОСВІТА

Віталій ВАСИЛИК:

«Уряд видав розпорядження
про створення Єдиної системи
відомчої освіти ДКВС України
ОДНЕ ІЗ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ
МІН’ЮСТУ НАРАЗІ – РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ
УВ’ЯЗНЕНИХ ГУМАННИМИ
МЕТОДАМИ. ОДНАК, НЕМОЖЛИВО
БУДЕ ВИКОНАТИ ЙОГО ПОВНОЮ
МІРОЮ, ЯКЩО ПРАЦІВНИКИ СФЕРИ
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ НЕ
МАТИМУТЬ ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ. САМЕ ТОМУ УРЯДОМ
БУЛО ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО
СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ
ВІДОМЧОЇ ОСВІТИ ДКВС УКРАЇНИ.

«Н

ині три Центри підвищення
кваліфікації персоналу ДКВС
України (Білоцерківський, Дніпровський та Хмельницький) здійснюють
освітню діяльність, не маючи на це законних підстав: вони не включені до Реєстру
суб’єктів освітньої діяльності, Єдиної державної електронної бази з питань освіти,
Ліцензійного реєстру суб’єктів освітньої

діяльності, не мають жодної ліцензії на
провадження освітньої діяльності. Усе це
призводить до тривалого порушення законодавства України у сфері освіти. Ці заклади фактично є непідконтрольними та
непідзвітними жодній структурі. Тому було
прийнято рішення про їх реорганізацію та
утворення на їх базі структурних підрозділів Академії Державної пенітенціарної

З РОСИ, Й ВОДИ!
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березня 2021 року представники державної установи «Хмельницький
слідчий ізолятор» привітали колишнього працівника установи, пенсіонера служби Володимира Васильовича Дейчука із нещодавно відзначеним
70-ти річним ювілеєм.
Вітаючи ювіляра, від імені всього колективу установи, побажали міцного
здоров’я, сімейного затишку та довгих років життя.
Також, на виконання наказу Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції № 50/ОС-21 від
16.03.2021 року Володимиру Дейчуку оголошено подяку за багаторічну сумлінну
працю, вагомий особистий внесок у розвиток державної установи «Хмельницький
слідчий ізолятор».

служби як закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання», – розповів
профільний заступник Міністра юстиції Віталій Василик.
Передбачається, що така реорганізація в результаті сприятиме наступному:
Центри отримають дозвільні документи на провадження освітньої діяльності та зможуть проводити первинну

підготовку та підвищення кваліфікації
персоналу ДКВС України на законних підставах відповідно до отриманої ліцензії;
Центри отримають можливість ліцензувати підготовку фахівців для ДКВС
(у разі надання державного замовлення
від засновника);
Центри зможуть здійснювати підготовку здобувачів освіти за кошти
фізичних,юридичних осіб, що дозволить
сформувати спеціальний фонд та спрямувати його на розвиток матеріальнотехнічної бази цих закладів; це дозволить зміцнити педагогічний кадровий
склад Центрів за рахунок залучення науково-педагогічних працівників Академії;
Центри отримають нові перспективи
з огляду на залучення до міжнародної
освітньої та наукової діяльності Академії.
«Після створення єдиної системи відомчої освіти працівники установ виконання покарань будуть здобувати освіту
за європейськими стандартами в Академії ДПтС. А для навчання та підвищення
кваліфікації працівників слідчих ізоляторів і тюрем ми плануємо використовувати досвід скандинавських країн. Усе
це дасть змогу не лише оптимізувати
структуру пенітенціарних освітянських
закладів, які входять в систему Мін’юсту,
а й підвищити планку якості як для себе
– для педагогічних колективів, так і для
персоналу ДКВС України та тих, хто хотів
би працювати в нашій системі», – зазначив Віталій Василик.
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...А ЩЕ ХОЧУ ПОДЯКУВАТИ ЖУРНАЛІСТАМ «ЗІО»,
ЯКІ ПИШУТЬ ДЛЯ НАС, ЩОБ МИ МОГЛИ
ПОЧЕРПНУТИ ЦІКАВУ ІНФОРМАЦІЮ, ЗРОСТАТИ
ДУХОВНО І МОРАЛЬНО, ДІЗНАТИСЬ ПРО РАНІШЕ
ЗАМОВЧУВАНІ ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ НАШОЇ КРАЇНИ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ

Підготовка до звільнення
ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ АДАПТУВАТИСЯ ДО УМОВ ЖИТТЯ ПІСЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ?

Д

ля засуджених неповнолітніх, які тривалий час
відбували
покарання,
адаптація до життя на волі в сучасних умовах є дуже складною.
Саме на підлітковий вік припадають активні процеси соціалізації
дитини, відбувається розвиток
її соціальних та життєвих навичок і компетенцій, формується
готовність до конструктивного
подолання проблем і перешкод
у дорослому житті.
Однак, підлітки, які відбувають покарання у закритій
установі, замість комунікації з
широком колом однолітків (дівчат та хлопців), сім’єю, активного розвитку та особистісного
зростання у громаді, знаходяться протягом ряду років у одноманітному гомогенному колективі засуджених та спілкуються,

переважно, з обмеженою кількістю дорослих професіоналів –
співробітників установи. Отож,
в таких умовах високої актуальності набуває робота у напрямі
ресоціалізації та підготовки до
звільнення засуджених дівчат
та хлопців, адже успіхи у цьому
напрямі є запорукою не лише
попередження вчинення ним
повторних правопорушень, а
й ефективного повернення їх у
громаду та знаходження свого
місця та ролі у ній.
На заключному етапі відбування покарання, за 3-6 місяців
до звільнення, передбачено зарахування засуджених на Курси
підготовки до звільнення, які мають викладатися у малих групах
та повинні сприяти підвищенню
готовності підлітків до виходу з
установи та життя на волі.

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС «ДЗЕРКАЛО»

ПРОЩЕННЯ
Я считаю года, и мне просто не верится,
Что ещё я живой и земля по оси своей вертится.
Двадцать семь лет подряд без единого выхода
Я вдыхаю тюрьму без свободного выдоха...
Столько лет в небеса я смотрю через клеточки,
И уже у меня стали взрослыми милые деточки.
Я живу много лет, как монах в своей каменной келии,
И причина всему – то, что жил я в неверии...
Я считаю года, но не знаю, какой он последний,
Когда я навсегда отойду в мир духовный и светлый.
Там закончится зло и падут все оковы земные,
Там не будет всех войн и все люди там будут иные.
Я прошу небеса со слезой покаянья и святости:
Вы простите меня за грехи и за всякие гадости...
Дайте сил до конца мне достойно пройти искушения,
Чтобы я у Отца заслужил однозначно прощение.
Ігор ГОРІК,
м.Вінниця

МОЛЮСЬ
Молюсь о тех, кого я знаю,
О тех, с кем жил, с кем был знаком,
Как и о тех, кого не знаю.
Кто попадал в казенный дом.
Молюсь о тех, с кем жизнь я разделил,
Как и о тех, в ком злое сердце,
Кто не делился, не любил.
Молюсь о тех, кто свято верит
В спасенье вечное Христа,
О тех, кому закрыты двери,
О тех, кого объяла тьма.
Молюсь о тех, кто славит Бога,
О тех, кто правдою живёт,
Как и о тех, кого дорога
К Спасителю Христу ведёт.
Молюсь о тех, кто чист душою,
О тех молюсь, в ком нету зла,
Как и о тех, кто не со мною,
Кто потонул в своих грехах.
Молюсь о тех, кто своей верой
Других к Христу ведёт,
Кто своей жизнью и примером
Проносит Богу правды плод.
Аркадій ЛАКОВ,
Замкова ВК№58

Як засвідчує практика проведення таких Курсів, актуальною є потреба у розробленні
типового тематичного плану та
забезпечення тих фахівців, хто
проводить цю роботу на базі
установ, необхідними методичними матеріалами, розробленими у відпвідності до найкращих закордонних та вітчизняних практик.
На сьогодні вже розроблено проєкт програми Курсів
підготовки до звільнення для
засуджених неповнолітніх та
зміст 8-ми тематичних модулів
в межах Курсів.
Передбачається, що заняття проходитимуть у тренінговій
формі, що сприятиме максимальній включеності підлітків у
процес навчання та відпрацюванню ними важливих умінь.

Варто також зауважити, що програму розроблено на засадах
когнітивно-поведінкової психології, що має належну доказову
базу її ефективності. Також розроблено зміст зошитів (робочих
матеріалів до програми) для
неповнолітніх хлопців та дівчат.
З березня 2021 року розпочалося пілотування розробленої програми курсів на базі Кременчуцької та Мелітопольської

установ виконання покарань
задля отримання зауважень та
пропозицій для удосконалення
програми і зошитів.
Дана ініціатива впроваджується за підтримки UNICEF
Ukraine національним партнером Всеукраїнський громадський Центр «Волонтер»
спільно з Департамент з питань
виконання кримінальних покарань.

ДУМКИ ВГОЛОС

«Сили і терпіння
дає мені Всевишній»
ЦІ СЛОВА З ЛИСТА ОЛЕГА ГУРТОВОГО ІЗ ЗАМКОВОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ №58, ЩО НА
ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ВИНЕСЛА ЯК ЗАГОЛОВОК ДО ЙОГО РОЗДУМІВ, А ТАКОЖ ДО ІНШИХ ДОПИСІВ.
У КОЖНОЇ ЛЮДИНИ – СВОЇ ЖИТТЄВІ ІСТОРІЇ. ВОНА ХОЧЕ ПОДІЛИТИСЯ І ПРОБЛЕМАМИ, І
РАДОСТЯМИ. ОСОБЛИВО ВАЖКО ЗАСУДЖЕНИМ, ОСКІЛЬКИ ВОНИ ОБМЕЖЕНІ У СПІЛКУВАННІ,
ВІДІРВАНІ ВІД СОЦІУМУ. ЗВІСНО, ПО СВОЇЙ ЖЕ ВИНІ, У ЧОМУ НЕ РАЗ РОЗКАЮЮТЬСЯ… ПОДАЄМО
ДУМКИ НАШИХ ЧИТАЧІВ.

«Д

обре, що маємо змогу висловити свої
думки, звертаючись до редакції газети
«Закон і обов’язок». Це Господь нам відкриває своєрідні духовні двері, – пише Олег Гуртовий.
– Коли я навернувся до Господа нашого, Творця Всесвіту, справді задумався: «Може це Він допоможе мені
вернутися до нормального життя?» І я почав пізнавати
Бога, почав мислити інакше. Незважаючи на те, що зараз в колонії, я зрозумів, що сили і терпіння дає мені
Всевишній.
А ще хочу подякувати журналістам «ЗіО», які пишуть
для нас, щоб ми могли почерпнути цікаву інформацію,
зростати духовно і морально, дізнатись про раніше замовчувані історичні події нашої країни. Це нам допомагає розкритися, задуматись над тим, що раніше робили
не так, навернутися до віри Божої. А мені ця віра ще додає впевненості у творчості, додає натхнення. Сьогодні
хочу поділитись своїм віршем, який назвав «Любовь»:
– Любовь, как будто бы во сне,
Пришла в тюремных стенах – мне.
Открылась мне она в местах,
Где нары, на которых спать.
И кандалы брезжат в руках,
И в никуда идут года.
Но за окном в семи ветрах
Мне говорят ее уста:
«Люблю тебя, мой дорогой,
Я – всей душой, ты – мой!»
Дождусь, поверь, я – очень жду
Тот день, как у ворот рукой,
Тебя я нежно обниму!»
Хочу сказати, у всьому мені допомагає Слово Боже
і Божі настанови. Якби я дослухався до них раніше,
ішов би по життю правильною дорогою».

Багато років співпрацює з редакцією «ЗіО»
Руслан Шкарупа із Темнівської виправної колонії
№100.
Дуже вразив нас один з його листів, в якому він
розповів про свій шлях до Бога, завдяки якому відчув
зміни в собі. А головне, Руслан звертається до малолітніх засуджених із закликом спинитися та запитати
себе: «Куди йдете і що вас чекає у майбутньому?».
«Якщо хоча один підліток, почує мене, – наголошує
він, – я буду радий, а ще хочу, щоб кожен, як і я, взяв
до серця Слово нашого Спасителя, дивився на речі,
як Ісус Христос, і задумався над сенсом свого життя.
Можливо їх надихне мій вірш «Свет жизни – Иисус!».
Подаємо його нашим читачам:
– Источник радости и вечного блаженства,
О, мой Спаситель, Иисус Христос!
Ты символ мудрости, надежда совершенства.
Спасенье миру с неба Ты принес!
Ты жизни свет – свет радости и ликованья.
Советник наш – Ты благость и любовь.
Ты за меня пошел на муки и страданья,
Благодарю Тебя, Господь, я вновь и вновь!
Мне без Тебя, Господь, не жить
О, Солнце моей жизни!
Позволь мне чашу до конца испить
Владыка чудной небесной Отчизны!
Я исцелен навеки, Боже, Твоим светом.
Ведет сквозь терни меня Дух Святой.
Хочу я жить лишь по Твоим заветам,
О, Друг, Наставник и Cоветник мой!
Нехай Господь завжди наставляє вас на правильний шлях, дає вам надію і порятунок!
Підготувала Зоряна НАГІРНЯК

ЦЕ – НАША ЗЕМЛЯ!

УКРАЇНА МАЄ ПРАВО ПИШАТИСЯ СВОЄЮ ІСТОРИЧНОЮ
СПАДЩИНОЮ, ЯКА ПО СОБІ ЗАЛИШИЛА ШЕДЕВРИ
АРХІТЕКТУРИ МИНУВШИНИ — КАЗКОВІ ЗАМКИ,
ВЕЛИЧЕЗНІ ПАЛАЦИ ТА НЕПОРУШНІ ФОРТЕЦІ

ЦІКАВО ЗНАТИ

ЦЕЙ ЗАМОК, ОДНА З НАЗВ ЯКОГО – СТАРОСТИНСЬКИЙ,
РОЗТАШОВАНИЙ ПОБЛИЗУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, НА
ВИСОКІЙ ГОРІ ПРАВОГО БЕРЕГА РІЧКИ ДНІСТЕР, БІЛЯ
ЯКОЇ ЛЕЖИТЬ МІСТО ГАЛИЧ. БУДІВНИЦТВО НА НІЙ
РОЗПОЧАЛОСЯ 1367 РОКУ, КОЛИ ГАЛИЧИНА БУЛА
ЗАХОПЛЕНА ПОЛЬСЬКИМИ ПАНАМИ.
к зазначає науковець Юрій Сторчак, над річками
Дністром і Луквою, за рішенням польського сейму,
була закладена основна твердиня Галицького староства. Місту тоді загрожували часті антифеодальні виступи та напади на Галичину татарських орд, молдавських
та угорських феодалів. Деякі літературні джерела засвідчують, що спорудив замок у 1350-1352 роках волинський
воєвода Любарт.
Неодноразово замок зазнавав наскоків ворогів. За його
стінами ховалися від народного гніву і галицькі феодали. Але
не завжди стіни могли їх врятувати. 1490 року містом заволоділа повстанська армія під проводом Мухи. Селяни-кріпаки
вчинили справедливий суд над своїми гнобителями. З 1590
року по 1633 рік місто зазнало 29 татарських нападів, найбільш руйнівні з яких були в 1594, 1612, 1624 роках.
У 1621 році турки і татари зруйнували замок та оборонні
споруди, але невдовзі їх знову відбудували. За описами 1627
року замок оточували з трьох боків вали, на яких були п’ять
оборонних веж і троє в’їзних воріт. На озброєнні малися гар-

мата та 16 гаківниць. Протягом наступного тридцятиріччя його
разів 15 грабували то татари, то загони українських повстанців.
Під час Визвольної війни 1648-1654 років у Галицькому
замку переховувалася польська шляхта: його тримала в облозі селянська армія, очолювана полковником Семеном Височаном. Улітку 1649 року Галич перейшов до рук військ Богдана Хмельницького. 1658 року замок було відбудовано. За
наказом польського старости Андрія Потоцького сюди зігнали сотні кріпаків. Керував будівельними роботами інженерфортифікатор Франциск Корасіні. Дерев’яні стіни замінили
кам’яними, з баштами і бійницями.
Великого лиха зазнали жителі Галича, коли 1676 року на
місто напали турецько-татарські війська. Замок протримався
лише кілька годин. Бойовий і моральний дух захисників, що боронили старосту і його почет, виявився невисоким, тому гарнізон швидко здався супротивникові, який зруйнував замок. Після цієї руйнації фортеця відбудовувалась, але колишньої величі
не набула. Поступово почався її занепад. Цьому сприяло й те,
що центр Прикарпаття у 60-х роках ХVІІ століття перемістився
в місто Станіслав, і господарі врешті-решт залишили фортецю.
Із середини ХVІІІ ст. замок перебував у напівзруйнованому стані. Крім того, впала частина гори, на якій він стояв.
У 1796 році він був частково розібраний, а у квітні 1858 року
впала східна частина стін, що збереглися. Така історія так званої галицької твердині.
Зоряна НАГІРНЯК

Кловський монастир
КОЛИ ЙДЕТЬСЯ ПРО ДАВНЬОРУСЬКУ АРХІТЕКТУРУ ЗА МЕЖАМИ
«МІСТА ЯРОСЛАВА», ЗГАДУЮТЬ ПЕРШ ЗА ВСЕ ЦЕРКВИ ПЕЧЕРСЬКОГО,
МИХАЙЛІВСЬКОГО (ВИДУБИЦЬКОГО), КИРИЛІВСЬКОГО МОНАСТИРІВ. ТА
НЕ МЕНШ ЗНАЧНОЮ СПОРУДОЮ КИЇВСЬКОЇ ОКОЛИЦІ ТИХ ЧАСІВ БУВ ХРАМ
КЛОВСЬКОГО АБО, ЯК ЙОГО ЩЕ НАЗИВАЛИ, СТЕФАНОВОГО МОНАСТИРЯ.
ПЕРША ЛІТОПИСНА ЗГАДКА ПРО НЬОГО ПОВ’ЯЗАНА З НАПАДОМ НА
КИЇВ У 1096 РОЦІ ПОЛОВЦІВ, – СЕРЕД СПАЛЕНИХ НИМИ ТОДІ БУДІВЕЛЬ
ЗНАЧИТЬСЯ Й «СТЕФАНИЧ МОНАСТИР».

С
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Перлини
Білої
Церкви

З ІСТОРІЇ НАШИХ ХРАМІВ

воїм походженням Кловський
монастир завдячує третьому ігуменові Печерського монастиря
Стефанові. Позбавлений з якихось причин близько 1075 року ігуменства і вигнаний печерськими монахами, Стефан
за допомогою бояр засновує на плато
Кловського урочища новий монастир,
спорудивши там кам’яну церкву на
честь покладення Ризи Богоматері. За
своїми архітектурними особливостями
вона, очевидно, була схожа на храм Влахернського монастиря в Константинополі, про що свідчить такий запис у літописі: «Состави себе монастырь на Клове и
церковь възгради в имя святыа Богородица и нарек имя ей по образу сущаго
в Коньстяньтине граде, иже Влахерне».
Точна дата спорудження Кловського монастиря невідома. Деякі історики
вважали, що на час половецького погрому його будівництво ще не було завершено. Така думка ґрунтувалася на літописному повідомленні 1108 року, згідно з яким «в се же лето кончаша верх
святыя Богородица Влахерны на Клове,
заложенный Стефаном епископомъ,
бывшу ему прежде игуменомъ Печер-
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ского монастыря». Однак один з дослідників пам’ятки науковець П.П.Толочко,
гадає, що йдеться тут про відбудову спаленої половцями церкви.
Монастир же, як можна зрозуміти
з інших джерел, функціонував задовго
до половецького погрому. Один із літописців (у перекладі М.Берлинського),
наприклад, повідомляє, що блаженний
Стефан, від’їжджаючи на Волинь, передав Кловський монастир у відання
Печерського ігумена. Відомо також, що
у 1091 році, приїхавши до Києва вже в
сані єпископа Володимиро-Волинського
князівства, Стефан зупинився «в своєму» монастирі.
У подальшому Кловський монастир,
схоже, став резиденцією Володимирських князів, як Видубицький - Переяславських, а Кирилівський - Чернігівських. Про це свідчить поховання в ньому 1112 році володимирського князя
Давида Ігоревича.
Остання літописна згадка про Кловський монастир датується 1115 роком.
На цьому його письмова історія обривається. Вірогідно, що монастир був
зруйнований під час татаро-монголь-

МІСТО РОЗТАШОВАНЕ В КИЇВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ. ЦЕ РАЙОННИЙ ЦЕНТР.
ІСТОРІЯ БІЛОЇ ЦЕРКВИ СЯГАЄ ГЛИБИНИ
ВІКІВ. 1032 РОКУ КИЇВСЬКИЙ КНЯЗЬ
ЯРОСЛАВ МУДРИЙ ЗАСНУВАВ
НА БЕРЕЗІ РІЧКИ РОСЬ МІСТО –
ФОРТЕЦЮ ЮРІЇВ, А НА ЗАМКОВІЙ
ГОРІ СПОРУДИВ БІЛОКАМ’ЯНИЙ
СОБОР, НАЗВАНИЙ У НАРОДІ
БІЛОЮ ЦЕРКВОЮ. АДЖЕ У ТІ ЧАСИ
КАМ’ЯНИЦІ БУЛИ ВЕЛИКОЮ РІДКІСТЮ,
БУДУВАЛИ ПЕРЕВАЖНО ДЕРЕВ’ЯНІ
СПОРУДИ. ОТОЖ, ЗА МІСТОМ
ЗАКРІПИЛАСЯ НЕФОРМАЛЬНА НАЗВА –
БІЛА ЦЕРКВА. ФОРТЕЦЯ ПРИКРИВАЛА
ПІДСТУПИ ДО КИЄВА З ПІВДНЯ.

Д

ського нашестя і вже більше не відбудовувався.
Довгий час дослідники стародавньої топографії Києва не могли точно
вказати місце, де розташовувався колись Кловський монастир. Повідомлення М.Берлинського про те, що під час
будівництва у першій половині ХVІІІ століття Кловського палацу на захід від нього відкрилися фундаменти якоїсь церкви, вважалися ненадійним джерелом,
оскільки їх ніхто тоді не вивчав. Побутувала думка, що рештки храму Богоматері заховані під будівлею Кловського палацу – нинішнього Музею історії Києва.
Подальші археологічні дослідження, здійснені у 1974 році, остаточно розвіяли сумніви щодо належності виявлених фундаментів церковній споруді.
Встановлено було також, що храм являв
собою величну, пишно оздоблену будівлю, обнесену з трьох боків галереєю.
Його місцезнаходження цілком співпало з свідченням М.Берлинського. Отже
Кловський монастир, нарешті, отримав
остаточну «прописку» на історико-топографічній карті стародавнього Києва.
Зоряна НАГІРНЯК

онині біля міста збереглися стародавні Змієві вали, що тягнуться до
Причорномор’я. Висота подекуди
сягає 12 метрів. Їх будівництво приписують київському князю Володимирові Святославовичу (Х століття), хоча є твердження вчених, що ці вали при Володимирі
були лише відреставровані. Їхній вік сягає
углиб на кілька тисячоліть.
1774 року місто було подароване
польським сеймом коронному гетьманові
Ф.К.Браницькому за заслуги з придушення повстання під проводом М.Залізняка
й І.Гонти (1768 р.). Браницькі почали активно розбудовувати місто. На Замковій
горі здійнявся костел Івана Хрестителя,
зведені кафедральний Преображенський
собор, Микільська церква, Гостинний двір
та Зимовий палац.
1793 року Франциск Браницький заклав дендропарк, назвавши його на честь
дружини – «Олександрією». Для будівництва пішло 4 мільйони рублів золотом.
Парк став одним із кращих у Європі. Донині він непогано зберігся, а палацові споруди не витримали випробування часом.
Площа парку становить 297 га, у ньому
росте 2240 видів рослин. Парк має виключно продумане й мальовниче планування; дві галявини (Велика й Мала), мережа алей завдовжки 20 км, сад «Мур» з
парковими скульптурами; найпопулярніше місце парку – павільйон «Луна» з унікальною акустикою.
Зоряна НАГІРНЯК
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КАЛЕЙДОСКОП

ЦІКАВИЙ ФАКТ З ІСТОРІЇ: 22 БЕРЕЗНЯ 1904 РОКУ У
ЛОНДОНСЬКІЙ ГАЗЕТІ «ІЛЛЮСТРЕЙТЕД МІРРОР»
ВПЕРШЕ У СВІТІ ОПУБЛІКОВАНА КОЛЬОРОВА ФОТОГРАФІЯ

КОНКУРС

«Прагнення до свободи очима поета»

С
Вчилися випікати
млинці!

В

ихованцям Кременчуцької виховної колонії, в
тиждень Масляної, організували майстер-класи з випікання млинців. Під час святкування
Масляної хлопці, які проходять навчання в професійно-технічному училищі за спеціальністю «пекар»,
під керівництвом шеф-кухаря Лариси Книш змагалися у кулінарній майстерності – випікали млинці
та з’ясовували, у кого ж вони найсмачніші. А потім
поласувати смачними млинцями та запросили своїх
друзів. Хлопцям дуже сподобалися запашні млинці,
вони подякували своїм друзям та співробітникам за
смачний обід, який нагадав багатьом домівку.
Наш кор.

аме під такою назвою у ДКВС України було організовано та
проведено виставку творчих робіт у з метою вшанування
пам’яті видатного сина українського народу – Тараса Григоровича Шевченка, ознайомлення з його творчою спадщиною.
У мистецькому конкурсі взяли участь 70 охочих, як з числа
ув’язнених та засуджених, так і персоналу ДКВС України. Конкурсною комісією, з урахуванням анкетування широкого кола глядачів виставки, визначено твори, що посіли 1,2 та 3 призові місця у
загальному рейтингу, а також переможців у номінації «За кращу
креативність оформлення твору» і «Кращий твір глядацьких симпатій».
Найближчим часом призери отримають відповідні дипломи
та цінні подарунки. Вітаємо переможців та всіх учасників!
Олена ВЕСНЯНА
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Свідоцтво про реєстрацію
КВ №23071-12911ПР
від 27.12.2017 року
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СКАЖУТЬ ЖЕ ЛЮДИ!

Весна
прийшла!

Закон і обов’язок
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Сергій Петрович дуже зрадів, коли знайшов у
зимовій куртці двісті тисяч, але потім засмутився,
коли його звільнили з гардеробу.
* * *
Арифметика для гуцулів: дід Остап взяв лопату, сокиру, три ножі і одну маленьку сокирку. Питання: скільки туристів з Москви завітало на базу
«Карпати»?
* * *
Лєночка, ви перша жінка, яку я покохав. – Знову
початківець! – Подумала Лєночка, роздягаючись.
* * *
– Люба, ми виходимо через пів-години! – Але, я
тільки що вимила волосся – вони не висохнуть ... – У
нас є фен! В крайньому випадку праска! У самому
крайньому – ножиці!
* * *
Дружина з села приїхала відвідати працюючого
в місті чоловіка. – Я так і знала, що ти бовдур! Яку ти
квартиру зняв?! Крихітна і без вікон! Так і відчувала,
що обдурять тебе! – Стривай трохи. Ми піднімаємося в ліфті.
* * *
Розмовляють дві подруги: – Та я йому навіть
жодного разу не зрадила! – Ну, не вірю, невже жодного разу! – Так чесно жодного разу, не щастило
мені якось ...
* * *
– Синку, у нас з мамою для тебе є чудова новина ! Навесні у тебе буде братик! – Знову цього дурня
з в'язниці випускають?
* * *
– Куме? – Слухаю! – А шоб ви робили якби на
вашу жінку напав тигр? – Та ніц би не робив... –Та
як? Куме?! – А я шо винен? Сам напав – сам хай і
обороняється!
* * *
Цигани-карлики викрали табун поні.
* * *
Спілкуються дві кішки: – І коли він обіцяв на тобі
одружуватися? – У березні. – У березні вони все
обіцяють.
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