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I. Оцінка Існуючих Тюремних Служб Охорони Психічного Здоров’я 

В травні 2017 року група в складі чотирьох іноземних експертів і двох  представників 
Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснила тур по пенітенціарних 
закладах України  з метою оцінки якості психіатричної допомоги в системі виконання 
покарань.  Іноземні члени групи включали колишнього директора установ виконання 1

покарань, пенітенціарного психіатра і психолога, а також експерта в галузі української 
психіатричної допомоги, і кожен вивчав об'єкти зі свого погляду.  Візити відбувались під 2

егідою Уповноваженого ВРУ з прав людини, що забезпечило експертам  вільний та 
необмежений доступ до всіх об'єктів і можливість спілкуватися з усіма, з ким вони хотіли, 
як у групах, так і приватно. 

Ми ставили собі за мету не виявляти зловживання, а радше зібрати інформацію, яка 
допоможе знайти шляхи виходу із нинішньої ситуації і потім запропонувати план 
реформування. Цей звіт є результатом наших зусиль. Хоча в ньому міститься критична 
оцінка нинішньої ситуації, він має слугувати засобом реформування нинішньої системи і її 
приведення у відповідність з міжнародними стандартами в галузі судово-психіатричної 
практики. 

Ми хочемо скористатись цією нагодою, щоб подякувати директорам відвіданих 
установ за їхню готовність сприяти безперешкодному здійсненню наших відвідин, 
незважаючи на те, що ми приїздили без попередження, і могли сприйматися більше як 
перевірка, ніж спроба зібрати необхідну інформацію, яка допоможе щоб підготувати добрі 
рекомендації для майбутнього.  Ми також дякуємо їм за відвертість розмов протягом 3

наших візитів і їхню готовність обговорити наш "погляд зі сторони". Ми повністю свідомі 
того, що це створило відчуття дискомфорту, але маємо надію, що наше запевнення в 
позитивному підході було сприйнято. 

У звіті слово "він" відноситься до осіб обох статей з числа ув'язнених чи персоналу. 

 
І.а Загальна оцінка і початкові зауваження. 

Протягом останніх років юридична система України зазнала багатьох змін. У 2013 
році, враховуючи політичну переорієнтацією на європейські країни, були запропоновані 

 Візит відбувався в період з 15 по 19 травня 2017 р.1

 Короткі професійні біографії експертів наведено в додатку до звіту.2

 Лише в одному випадку в нас склалося враження, ніби на наш приїзд чекали – мабуть, хтось зателефонував 3

з установи неподалік, у якій ми щойно побували.
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зміни у законодавстві. Хоча з 2000 року по 2016 р. чисельність в’язнів в Україні значно 
зменшилась – з 218000 до 60399 (згідно з даними з офіційних джерел), можна припускати, 
що ця тенденція добігла свого кінця і, можливо, кількість в'язнів ростиме. Одна з причин – 
це заплановане скасування старого закону, який передбачав, що у вироку час перебування в 
досудовому ув’язненні враховуватиметься в подвійному розмірі. 

Загалом ув'язнені, яких ми зустрічали, були достатньо задоволені умовами їх 
утримання. Камери були здебільшого достатньо облаштовані і ув'язнені мали змогу 
тримати там деякі власні речі та їжу (передачі від родичів). У колонії адміністрація 
пропонує спеціальні оздоровчо-навчальні програми щодо ВІЛ/СНІД для всіх засуджених. 

І.б. Системні аспекти. Психічне здоров'я в пенітенціарній системі 

Останні дослідження знову підтвердили висновки оригінального,  вражаючого 
дослідження, проведеного 2002 року серед 23000 засуджених в 12 західних країнах, про те, 
що в усьому світі, ймовірно, декілька мільйонів засуджених мають серйозні психічні 
відхилення.  За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), понад 40 4

відсотків засуджених у Європі страждають від певних форм психічних відхилень і мають 
усемеро більшу схильність до скоєння суїциду, ніж люди, які не утримуються у в'язницях.  5

Комітет економічних і соціально-культурних прав ООН стверджує, що система 
охорони громадського здоров'я і медичні заклади мають відповідати наступним 
стандартам: 

• наявність: об’єкти, послуги і  товари мають бути доступними в достатньому 
обсязі, включаючи основоположні показники здоров'я, такі як безпечна та придатна 
до пиття вода, а також адекватні санітарні умови, лікарні, клініки й інші лікувально-
оздоровчі заклади, підготовлений медичний і професіональний персонал і необхідні 
ліки; 

• доступність: об'єкти, послуги і товари та інформація, що пов'язана зі здоров'ям, 
мають бути фізично та економічно доступними без жодної дискримінації, а надто для 
вразливих або маргіналізованих груп населення; 

• прийнятність: об'єкти, послуги і товари мають забезпечувати дотримання 
правил медичної етики, конфіденційності і поліпшувати стан здоров'я відповідних 
осіб; 

 Fazel S., Danesh J. (2002) Serious mental disorder among 23,000 prisoners: surveys («Серйозні психічні розлади 4

в вибірці 23000 в’язнів: огляд статей на основі стандартизованого аналізу 62 досліджень»), Lancet, 359, стор. 
545-550. Див. також виноску 22.

 Penal Reform International, Penal Reform Briefing No. 2, 2007 (2), Health in prisons: realizing the right to health 5

(«Охорона здоров’я в в’язницях: реалізація прав на здоров’я») , стор. 3.
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• якість: об'єкти, послуги та товари мають бути науково та медично 
обгрунтовані та належної якості, що, відповідно до рекомендацій Комітету, 
потребує (окрім іншого) кваліфікованого медичного персоналу, схвалених наукою 
дієвих ліків і обладнання, безпечної і придатної до пиття води та  адекватних 
санітарних умови.  6

Згідно із рекомендаціями Управління ООН з наркотиків і злочинності щодо 
засуджених з особливими потребами ключовим елементом тюремного менеджменту та 
оздоровчої політики має бути забезпечення психічного і фізичного здоров'я та соціального 
благополуччя. Розвиток комплексної політики та стратегій, спрямованих на захист 
психічного благополуччя всіх засуджених і на забезпечення того, щоб кожна людина із 
психічними розладами отримувала своєчасний доступ до відповідного лікування, 
рівноцінного тому, що надається у суспільстві, є необхідним для ефективного 
менеджменту, спрямованого на надання психічної допомоги у в'язницях. Такі  політика і 
стратегії мають бути спрямовані на захист психічного благополуччя всіх засуджених 
(поліпшення умов забезпечення безпечного та позитивного в'язничного середовища) і 
адекватного лікування для засуджених, які потребують психіатричної допомоги.  7

І.б.1 В'язничне середовище 

Ніхто не може побудувати гарної в'язниці, не інвестуючи в її персонал. Те, як 
працівники, розповідали про свою роботу, виявило, на нас, кілька паралелей з тим, як своє 
становище оцінюють засуджені: “Наша робота не престижна, не шанується і не 
сприймається як важлива, нам мало платять, заробітки принизливі, і ми почуваємось 
забутими. Наша підготовка та умови праці погані і неможливо знайти достатньої кількості 
співробітників: ніхто не хоче працювати у в'язниці, окрім тих випадків, коли немає іншого 
вибору".  Цей звіт головно характеризує становище в'язнів. Однак, як хочеш впровадити 8

будь-які значущі зміни для них, покращення становища персоналу є абсолютною 

 Істотні проблеми, що виникають при імплементації Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 6

права. Зауваження загального характеру № 14 (2000). Право на найвищий досяжний рівень здоров’я (стаття 12 
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права). Нью-Йорк, ООН, Комітет з економічних, 
соціальних і культурних прав, 2000 р.

 Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями ООН («Правила Нельсона Мандели») стверджують 7

таке: 
Правило 109: 1. В’язнів, визнаних такими, що не несуть кримінальної відповідальності, або у яких було 
пізніше діагностовано серйозні психічні захворювання і/або важкий стан здоров’я, що для них подальше 
перебування в умовах в'язниці означатиме погіршення їхнього стану, не утримують у в'язничних установах та 
вживають заходів для їх можливого якнайшвидшого переведення в психіатричні клініки; 2. У разі потреби інші 
в’язні з інвалідністю психічного характеру та/або станом здоров’я можуть перебувати під спостереженням і 
отримувати лікування у спеціалізованих закладах під наглядом кваліфікованих медичних спеціалістів; 
3. Служба охорони здоров’я забезпечує психіатричне лікування всім іншим в’язням, які його потребують. 
Правило 110: Бажано вживати заходів у взаємодії з іншими відповідними агентствами для забезпечення, в 
разі потреби, подальшого психіатричного лікування після звільнення і забезпечення соціально-психіатричного 
нагляду.

 Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями («Правила Мандели»), Правило 88
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передумовою. Створення кращої тюремної системи слід пов’язувати з краще 
підготовленим, кваліфікованим та вище оплачуваним тюремним персоналом.  9

Крім того, менш репресивна тюремна система, більше спрямована на реабілітацію, 
виправлення та альтернативу для досудового затримання, може зменшити кількість 
засуджених.  Покарання можуть бути зменшені і встановлені альтернативні санкції. Це не 10

тільки зменшить вартість утримання величезної тюремної системи, а й зробить роботу 
персоналу цікавішою і вище оплачуваною.  

І.б.2. Контакти із зовнішнім світом  

Комунікація з тими, кого любиш, є одним з найбільш важливих питань не лише для 
засуджених, але також для їхніх дітей, батьків та інших родичів. Ув’язнення ізолює особу 
від його обов'язків і від можливості робити вибір в необхідних для неї ролях в житті: бути 
цінним для родини, особливо для дітей та батьків. Коли хтось може мати постійний 
контакт з дітьми та батьками, він може демонструвати любов і прив’язаність та намагатися 
сприяти, наскільки це можливо, їхньому благополуччю.  Регулярні контакти протягом 11

ув'язнення є також передумовою для успішного повернення у суспільство. В’язниці слід 
полегшувати контакт наскільки це можливо. Це відповідає не тільки інтересам 
засудженого, але й суспільства, а також широкої категорії незаконно засуджених, які 
страждають від наслідків взяття під варту.  12

Ми побачили, що цей принцип не повністю усвідомлюється і застосовується 
всередині української пенітенціарної системи. Іноді, як у виправній колонії, засуджений 
може спитати дозволу скористатися телефонною карткою, але є директор, який вирішує, 
чи є поведінка особи адекватною для того, щоб здійснити дзвінок. Дозвіл на комунікацію з 
родиною використовується як винагорода, а відмова в ній – як покарання. Іноді персонал 
каже, що обмеження на неї встановлені з міркувань режиму. Однак, практика, поширена у 
в'язницях повсюди в світі, навіть в установах максимального рівня безпеки, наприклад для 
засуджених до смертної кари у США, доводить, що цей аргумент не є цілком 
переконливим. Засоби зв'язку всередині пенітенціарної системи України відсутні або дуже 

 Згідно з Правилом 76d Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями («Правилами Мандели») 9

треба забезпечити «навчання персоналу пенітенціарних установ за такими темами, як, наприклад, 
невідкладна допомога, психосоціальні потреби в’язнів і відповідна динаміка в умовах в’язниці, а також 
соціальний догляд і допомога, включаючи раннє виявлення проблем із психічним здоров’ям».

 Мінімальні стандартні правила ООН щодо заходів, не пов’язаних із позбавленням волі («Токійські правила») 10

 Для точності ще раз: займенник «він» уживається стосовно до в’язнів і персоналу обох статей.11

 Згідно з Правилом 58 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями («Правила Нельсона 12

Мандели») щодо контактів із зовнішнім світом «в’язням дозволяється при необхідному нагляді регулярно 
спілкуватися з членами його сім’ї і друзями шляхом (a) письмової кореспонденції і з використанням, за 
наявності, телекомунікаційних, електронних, цифрових та інших засобів і (b) побачень.
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обмежені у доступі. Під час нашого візиту ми мали зустріч з одним засудженим (до 
довічного позбавлення волі), який мав власний мобільний телефон, що зберігався у 
охоронця.  13

Окрім того, болючою проблемою є зв'язок з членами сім'ї, які живуть у Криму та на 
територіях, окупованих сепаратистами на сході України (“ДНР” та “ЛНР”). Те ж саме 
стосується сімей, члени яких переїхали до Росії після початку воєнного конфлікту. В цих 
випадках комунікація фактично відсутня як і додаткові заходи для вирішення цієї 
проблеми. 

А ще місця ув'язнення розташовані у віддалених районах і кілька засуджених 
вказували на державну практику поміщення людей зі сходу в установи на заході і навпаки. 

Спілкування з багатьма людьми, які роками (інколи понад три роки) перебувають у 
Лук’янівському СІЗО, позбавлені будь-яких сімейних контактів, викликало глибокий сум. 
Немає листування, побачень або телефонних дзвінків. Матері з дітьми, жінка похилого 
віку, чий син на фронті та яка боїться за його життя, а контакти не дозволені взагалі три з 
половиною роки! Згідно із Бангкокськими правилами тюремна система має забезпечувати 
контакт між матір'ю/батьком у в'язниці і їхніми дітьми.  14

Схоже, що прокурори, користуючись цими заборонами, використовують свої майже 
необмежені повноваження для того, щоб чинити тиск на людей, що без сумніву може 
розглядатись як серйозна форма катування. 

Технічні та організаційні заходи, потрібні для того, щоб змінити ситуацію негайно, 
прості та пов’язані з невеликими чи навіть жодними витратами. Основною проблемою є 
ставлення до засуджених і це ставлення на практиці, у правилах та відомчих документах 
призводить до повторних порушень прав людини. Засуджені часто говорили нам, що 
система змушує їх почуватись “абсолютно нікчемними” і “не зовсім людьми”. Ми 
повернемось до цієї проблеми в наших рекомендаціях. 

 У брошурі, присвяченій британській системі комунікації «Напиши електронного листа в’язневі» читаємо: «Є 13

докази того, що підтримання родинних зв’язків у в’язниці зменшує ймовірність повторного вчинення 
правопорушень після звільнення та підвищує шанси на реабілітацію. На жаль, майже половина в’язнів, 
перебуваючи у в’язниці, втрачає контакт зі своєю сім’єю. Це дуже дорого коштує суспільству: 46% дорослих у 
Сполученому Королівстві протягом першого року після звільнення отримують новий обвинувальний вирок; 
разом усі випадки вчинення в’язнями повторних правопорушень правопорушення на рік спричиняють витрат 
на суму £10 млрд (за даними Національної рахункової палати). Головними перевагами, що їх отримує 
в'язниця, є вищий рівень безпеки; зменшення контрабанди; скорочення обсягу паперового документообігу і 
ручної доставки; автоматизована обробка і сканування електронної кореспонденції, при цьому всі 
повідомлення перевіряються на наявність підозрілих слів фраз. З погляду відправників перевагою є швидка 
комунікація, вартість якої менша, ніж варість поштової марки; ліпший зв’язок для всіх – друзів, членів сім’ї, 
наставників, працівників пробації, адвокатів, поліції та ін.; збільшення шансів на реабілітацію …”

 Бангкокські правила ООН щодо жінок-правопорушниць і ув'язнених.14



 8

І.б.3. Змістовний розпорядок дня. 

Кожен раз, коли засуджені можуть використовувати свою енергію на позитивний і 
активний лад, негативні наслідки ув'язнення на їхнє психічне здоров'я зменшуються. У них 
з'являється змога підтримувати та розвивати свої навички та таланти, а також готуватися 
до повернення в суспільство.  

Людям із психічними розладами потрібна спеціалізована медична допомога, частина 
якої - підтримка та стимуляція активного використання їхньої “здорової сторони".   15

У в'язницях, які ми відвідали, увага цим потребам засуджених взагалі не приділялася. 
Вони ізольовані 23 години на добу без жодної активності.  Навіть у виправній колонії 16

роботи практично не було (її мають лише 10% засуджених), та й здебільшого - це робота 
брудна і навіть шкідлива для здоров'я, із матеріалами, які виділяють дрібний пил, у 
напівтемних приміщеннях без вентиляції. Група засуджених інженерів ремонтувала 
машини персоналу. Вони повідомили нам, що для виконання цієї роботи користуються 
власними навичками й уміннями. У репресивному і суворому середовищі Лук’янівського 
СІЗО заступник начальника зауважив: "Засуджені не бажають працювати. Ми маємо 110 
робочих для засуджених із зарплатою кращою, ніж у персоналу (більш ніж 3000 грн. на 
місяць), але готові працювати тільки 70 осіб!". Ми сприйняли цю заяву як вираження його 
погляду на ув'язнених, незацікавленого та пасивного підходу до засуджених у цій в'язниці. 

Дуже поширена хибна думка, буцім треба багато грошей, аби засуджених чимось 
зайняти. Та найбільший виклик - це змінити ставлення кожного причетного і  просто 
почати досліджувати та використовувати можливості, які вже є. Ми відзначили, що в 
Україні засуджені формують спільноти, у яких дбають один про одного. Як у будь-якій 
країні, вони мають свою власну ієрархію та правила, але їхня чудова та соціальна 
згуртованість  є цінною здатністю, яка може бути використана у позитивний спосіб 
справно навченим тюремним персоналом. Більшість засуджених мають професійні 
навички будівельників, водіїв, фермерів, кухарів та вчителів, а хтось - високоосвічений чи 
має лідерські здібності. Ці навички і таланти могли бути застосовані у вигідний спосіб для 
них і для тюремної системи. Окірм того, всередині і навколо установи є багато доступного 
місця. Люди можуть обробляти землю, вирощувати харчові продукти, готувати собі власні 
страви, ремонтувати будівлі та споруди і будувати об'єкти для роботи, практичних справ і 
навчання. Засудженим із спеціальними знаннями, навичками і талантами слід ставати 
вчителями та бригадирами.  

 Стандартні мінімальні правила поводження з в’язнями ООН (“Правила Мандели”), правило 515

 Житловий простір на одного в'язня у в’язницях: Стандарти КЗК (CPT/Inf (2015), стор. 44 16
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Враховуючи той факт, що інвестування в в'язничну систему не є пріоритетом в 
Україні, важливо придивитись до фінансової сторони. Самопідтримуюча активність може 
або зменшити витрати на їжу і обслуговування, або стати джерелом їх фінансування, 
завдяки реалізації продукції або надання послуг. Засуджені можуть отримувати 
компенсацію за свою роботу, якщо забезпечити їм вищу якість життя, більшу свободу 
пересування всередині установи або заробити дострокове звільнення чи можливість 
короткострокового залишення установи. Ми переконані, що надання можливості людям 
реабілітовуватися всередині установи має привести до скорочення часу перебування у 
в'язниці і зменшення числа засуджених, а також зниження вартості тримання в установах.  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ІI. Візити До Установ 
ІІ.1. Тюремна лікарня української пенітенціарної системи, Вільнянськ.  

Вільнянська тюремна в'язниця № 20 має 150 лікарняних ліжок і розташована в 
окремій будівлі на 2 відділення. У кожному відділенні є палати для пацієнтів, загальні 
санітарні кімнати, душові, їдальня і кабінети медичного персоналу. Лабораторія може 
проводити деякі біохімічні дослідження.  Будівля достатньо зношена, однак навколо неї 17

багато квітів.  

Психіатрична лікарня вміщує 40 пацієнтів (з яких 6 - жінки, у відокремленому 
коридорі) і використовується тільки для засуджених з психічними розладами. Установа 
також використовується для захисту засуджених у випадку виникнення проблем з іншими 
в'язнями, а також як логістичний центр для осіб, яким потрібно триматися окремо з інших 
причин - наприклад, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. У половині випадків 
пацієнтів приймають за вказівкою лікаря, в другій - внаслідок самозвернення. Ми були 
проінформовані, що здебільшого пацієнти страждають на неврози і органічні розлади, 
рідше — психічні розлади з агресією. Терапія в основному обмежується транквілізаторами 
й нейролептиками (Аміназін); повторне лікування після одужання відсутнє.  

Персонал складається з 6 психіатрів. Немає психолога, соціального працівника і 
спеціаліста з ерготерапії. Медсестри проходять навчання кожні 5 років для підвищення 
рівня своїх знань. Санітарам (засудженим, які виконують функцію санітарів) надано 
повноваження персоналу також і в ситуаціях, пов'язаних з застосування сили. Іноді 
санітари прив’язують пацієнтів для забезпечення контролю над ними.  

Ми поспілкувалися приватно із 6 пацієнтами (двома жінками, трьома чоловіками, 
одягненими в уніформу засуджених, і одним чоловіком, який перебував у штрафному 
приміщенні за зберігання мобільного телефону). Декілька засуджених мали контакти із 
сім'єю.  

Завданням лікарні є надання спеціалізованої стаціонарної психіатричної допомоги 
засудженим з психіатричними проблемами. Згідно з офіційним звітом лікарні у 2016 році 
лікарня була укомплектована персоналом на 93%. Медичний персонал був 
укомплектований на 80%,  молодший медичний персонал був укомплектований на 100%. 18

 Лікарня має ліцензію, що дає їй право на медичну практику (Серія AE № 197397, ліцензію видано 18.07. 17

2013 р. безстроково), лікувальний заклад акредитовано за 2-ю категорією (свідоцтво про акредитацію № 
012504, серія МЗ від 17.07.2015 по 17.07.2018).

 Як було сказано, вакантними залишаються посади невролога, психіатра і півставки інфекціоніста.18
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Згідно з тим самим офіційним звітом у 2016 році загалом було госпіталізовано 672 
пацієнти, що на 4% менше проти попереднього року (701). Загальна кількість лікарняних 
днів 2016 року становила 24616, що на 5,8% менше проти попереднього року (26123). 
Середня тривалість перебування становила 34 лікарняних дні, що на 2% менше у 
порівнянні з попереднім роком (38). 

Табл. Показники середньої тривалості госпіталізації пацієнтів в залежності від захворювання (середня 
кількість днів у лікарні) 

Найдовша середня госпіталізація склала 65 днів, у випадку гострого і перехідного 
маніакального розладу, найменша склала 20 днів у справах щодо  поведінкового і 
емоційного розладу дітей та підлітків.  

Захворювання 2015 2016

Середнє 
перебуванн
я у лікарні 
(дні)

Органічні, включно з симптоматичними, психічні розлади 40 33

Розлади зрілої особистості 32 27

Гострі і транзиторні маніакальні розлади 55 65

Невротичні розлади, викликані стресом 30 26

Розумова відсталість легкого і помірного ступеню вираженості 40 45

Шизофренія 35 40

Шизоафективні розлади 39 40

Шизотипічні 70 38

Афективні розлади 52 46

Хронічні та інші психотичні розлади 62 52

Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин 33 33

Розлади психічного розвитку 42 20

Психічно здорові 0 0
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Табл. Стаціонарні пацієнти порівняно з 2015 р. 

У порівнянні з попереднім роком збільшився відсоток пацієнтів з такими хворобами, 
як розлад особистості у дорослих (+2%), психічні розлади як результат вживання 
психоактивних речовин (+0,8%), шизотипічні розлади (+1%), і шизофренія (+0,6%). Спад 
був відмічений серед хронічних та інших психічних розладів (-1%), невротичних розладів 
(-3,2%). У підсумку органічні та психічні розлади склали 30% випадків, розлади 
особистості у дорослих – 24% і невротичні розлади через стрес у 12,8%.  

У 2016 році забезпечення медичними ліками і медичним обладнанням збільшилося 
на 34%, у той час як фінансування для придбання ліків збільшилося на 16%.  

Захворювання Роки

2015 2016

Абсолютна 
кількість

% від 
загальної 
кількості 

Абсолютна 
кількість

% від 
загальної 
кількості 

Органічні, включно з симптоматичними, 
психічні розлади

204 30 2017 30

Розлади зрілої особистості 152 22 165 24

Гострі і транзиторні маніакальні розлади 29 4 24 4

Невротичні розлади, викликані стресом 108 16 85 12,8

Розумова відсталість легкого і помірного 
ступеню вираженості

84 12 84 12

Шизофренія 1 0,1 5 0,7

Шизоафективні розлади 6 1 15 2

Шизотипічні 8 1,2 9 1,3

Афективні розлади 31 4,6 29 4,2

Хронічні та інші психотичні розлади 10 1,6 4 0,6

Психічні розлади внаслідок вживання 
психоактивних речовин

38 5,6 44 6,4

Розлади психічного розвитку 1 0,1 1 0,1

Психічно здорові 12 1,8 13 1,9
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Більшість пацієнтів з психічними розладами були направлені із Запорізької (134), 
Полтавської (63) та Дніпропетровської (53) областей. Найменше пацієнтів було направлено 
з Чернігівської (5) та Закарпатської (1) областей. У 2016 році від відбування покарання 
відповідно до статті 537 Кримінального кодексу України була звільнена 1 особа.  19

Висновки: це психіатрична установа для пацієнтів на стадії післясудового 
ув'язнення. Це низькопорогова установа, де можливе самозвернення. Основна 
функція - бути притулком для засуджених з психічними розладами чи  
інтелектуальними порушеннями. Загалом ми повинні зробити висновок, що якість 
догляду і лікування була низькою , основна увага спрямована на 
психофармакологію.   20

ІІ.2. Запорізький СІЗО 

Запорізький СІЗО - це установа, розташована в місті і розрахована на 650 ув'язнених. 
Директор зустрів нас у цивільному одязі, в оточенні персоналу, вдягненого в уніформу. Він 
запропонував супроводжувати нас під час нашого візиту, на що ми пристали. Візит по 
установі здійснювався 2 різними групами, а ще виглядало, що нашого візиту чекали і до 
нього підготувалися (судячи з усього, керівництво було попереджено заздалегідь 
працівниками попередньої установи, яку ми відвідали). Нам здалося, що доступ нам було 
обмежено - наприклад: одну камеру нам не могли відкрити, бо там був затриманий офіцер, 
іншу - бо друга група вже відвідувала камеру в тому самому коридорі. Також нам 
наполегливо порадили не відвідувати коридор із камерами, тому що в'язні мали відкриту 
форму туберкульозу.  

Єдиний психіатричні пацієнт, якого ми зустріли в медичному відділенні - це чоловік, 
який страждає від посттравматичної епілепсії, що добре формулював свої думки. Він 
вивчав цивільне право і планує працювати консультантом для засуджених та їхніх родин 
після звільнення, яке очікується у найближчому майбутньому. Він гарно відгукувався про 
персонал цієї установи. Директор додав, що, з його слів, тільки 1% відсоток ув'язнених 
мають психічні проблеми.  

Висновок: Ми не зустріли персоналу, який займається психічним здоров'ям 
ув'язнених. Очікувана частота зустрічаємості проблем психічного здоров'я нижча, 

 Відповідній особі було діагностовано поведінковий розлад органічної етиології з помітно вираженими 19

симптомами тривоги і депресії і окремими психотичними нападами, а також цироз печінки.

 Стандартні мінімальні правила поводження з в’язнями ООН (“Правила Мандели”), Правило 2  20
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ніж можна було очікувати серед контингенту установи  

ІІ.3. Дніпропетровський СІЗО 

СІЗО не пропонує психіатричної допомоги та лікування. Лікар медичної частини 
сказав нам, що вони зараз почали застосовувати Пункт 2 частини 1 статті 508 
Кримінально-процесуального кодексу України,  нову можливість для переводу 21

психіатричних пацієнтів до загальної психіатричної лікарні. Під час нашого візиту у 
медичному блоці було 2 психіатричних пацієнти. 

Перший пацієнт перебував у камері з 2 іншими засудженими. Він перебував у 
депресії і був не в змозі покинути своє ліжко. Його ліки зберігалися у великому 
пластиковому пакеті, де містилася невпорядкована маса різних пігулок, серед яких були 
антидепресанти. Сім'я передає ліки по рецепту тюремного лікаря, але прийом ліків 
здійснюється не під контролем або наглядом. Тип та кількість ліків, які знаходяться у 
розпорядженні пацієнта, представляють серйозний ризик суїциду в його депресивному 
настрої. Його сусіди по камері турбуються про нього. Він не в змозі насолоджуватись 
свіжим повітрям протягом дня, оскільки персонал не може надати йому необхідний 
інвалідний візок або камеру ближче до прогулянкового двору. 

Другий пацієнт мав 1 сусіда по камері. Обидва вважають себе психічно здоровими. У 
нашій розмові він здавався одержимим своїм провадженням, яке триває 4 роки. Зі слів 
представника офісу Омбудсмана, який є членом нашої групи, він подав численні скарги 
вже з моменту затримання. На порушення всіх правил він написав текст з Біблії великими 
літерами на всю стіну їхньої камери.  

Коли ми полишали їхню камеру, пацієнт сказав нам, що у камерах наступного 
поверху будівлі, які не є офіційною частиною медичного блоку, тримають багато 
психічнохворих засуджених. Дійсно, на тому поверсі охоронець підтвердив наявність 
щонайменше 30 психічно хворих пацієнтів, які тримались у 20 камерах по 6 засуджених у 
кожній. Ми навмання вибрали 4 дверей і попросили охоронця відкрити їх. У кожній з них 
були ув'язнені з очевидними психічними проблемами чи з інтелектуальними 
порушеннями.  

У розмові з охоронцем той висловив своє невдоволення в зв'язку з браком інформації 
про стан ув'язнених. Він хотів би відвідувати мультидисциплінарні зустрічі з 
представниками медичного персоналу, в першу чергу, для своєї ж власної безпеки. 

 Стаття 508. Запобіжні заходи: 21

1. До особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або 
вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути застосовані судом такі запобіжні заходи: 
… 
2) поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку.
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Нещодавно він урятував в'язня від удушення за допомогою мотузки, яку той обв'язав 
навколо шиї. В’язень вже втратив свідомість і мав посинілє обличчя. Охоронець зміг 
підняти його і зняти мотузку самостійно. Це був для нього шокуючий досвід. Як водиться, 
він не отримав жодної посттравматичної допомоги або підтримки від керівництва після 
цього травмуючого випадку.  

І ми тільки пізніше помітили, що відділення для утримання неповнолітніх було 
потихеньку виключено з візиту. Одна з груп зустріла двох неповнолітніх правопорушників, 
двох шістнадцятирічних хлопчиків. Один з них чекав вироку більш ніж 5 років. З розмови 
стало зрозуміло, що він має надзвичайно погані перспективи, в нього немає сім'ї і система 
не намагається запобігти подальшим ризикам.  

Деякі експерти провели години з засудженим до довічного позбавлення волі. В'язниця 
нещодавно відкрила нове відділення для цих засуджених, і коли ми відвідували установу, 
півдесятка з них вже прибули. Ми навмання вибрали одного: того, хто займався своїми 
одногодинними фізичними вправами, і пізніше продовжили нашу розмову з ним у його 
камері. Він розповів нам про свій жахливий шлях через українську тюремну систему 
впродовж останніх 17 років, описуючи умови в кожній в'язниці, яку він відвідав по всій 
країні, починаючи з щоденного побиття до жахливих умов проживання. Він неодноразово 
протестував проти жорстокого поводження і поганих умов проживання, ріжучи зап'ястя 
або живіт, і продемонстрував нам свої великі шрами. Він розглядав установу у Дніпрі як 
одну з найкращих із тих, у яких він утримувався. Протягом часу, проведеного у в'язниці, 
він вивчав закони і підтримував інших як "юридичний консультант". Він залишив 
враження мудрої особи, яка виправилася. 

Висновок: відповідно до опублікованих міжнародних даних, характерним для 
СІЗО є значне число психічнохворих та осіб з інвалідністю. Хоча керівник 
медичного блоку не згадував про них, ми знайшли їх самостійно. Їх існування 
недостатньо визнане, а їхні потреби не задовольняються. 

ІІ.4. Бориспільська виправна колонія (№ 119)  

Виправна колонія розташована біля Бориспільського аеропорту, головного аеропорту 
української столиці. Установа вміщує біля 750 засуджених чоловіків, які відбувають свої 
терміни покарання. Зі слів директора, лише 10% з них працюють на доступних роботах. 
Робота не є обов'язковою; інші засуджені грають в ігри, читають книжки або взагалі 
ходять, нічого не роблячи. Відвідуючи бараки, ми знайшли більшість із них у гуртожитках 
- великих приміщеннях з двох’ярусними ліжками, що розташовані близько одне до одного. 
У гуртожитку ми побачили біля 110 чоловіків; повітря було несвіжим, запах пригадував 
нам психоневрологічні інтернати, які ми відвідували раніше для надання оцінки. Під час 
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групової дискусії з чоловіками в одному великому гуртожитку для нас стало зрозуміло, що 
щоденне життя в установі організовується засудженими самостійно. Їхня головна скарга - 
це те, що вони повністю віддані самі собі і ніхто про них не піклується. 

Пересуваючись територією установи, ми побачили деяких засуджених, які 
працювали. Більшість робіт пов'язана із деревиною, її розпилюванням і виготовленням 
палет. Інші працюють механіками, які ремонтують машини персоналу і сусідів, які живуть 
неподалік від колонії. Умови праці не є безпечними - немає захисту від бруду і важких 
механізмів, в одному кутку велика купа вугілля чекала на фасування в мішки, знову без 
будь-яких засобів захисту легенів засуджених.  

Установа має одного психолога, але засуджені, яких ми зустріли і з якими говорили у 
групах без присутності охоронців, сказали нам, що вони йому не довіряють. Він 
сприймається як продовження в'язничної адміністрації. "Якщо психолог має проблеми, то 
може прийти до нас і поговорити", - кажуть засуджені з насмішкою, підтверджуючи, що 
вони вирішують психологічні проблеми самостійно і дбають один про одного. З іншої 
сторони, в цілому засуджені позитивно відгукувалися про начальника і сприймають його 
як гарну людину.  

Якщо в засудженого розвиваються серйозні психічні проблеми, він може бути 
поміщений до Вільнянської тюремної лікарні. Лікар у медичному блоці сказав, що на той 
час є три психіатричних пацієнти. З одним із них ми познайомилися. Він саме того дня 
повернувся із тюремної лікарні; це була особа із інтелектуальними порушеннями, 
емоційно нестабільна, яка неодноразово госпіталізувався. Цього разу він був у лікарні 
місяць. Другий пацієнт перебував у Вільнянську. Лікар не має його медичної картки. 
Третій пацієнт також перебував у Вілянській тюремній лікарні. Він, голий, ходив надворі в 
середині лютого, коли було -16 °С; страждав він, згідно з поясненнями лікаря, на 
психотичний розлад.  

Лікар зазначив, що умови у колонії є менш стресовими, ніж у слідчих ізоляторах. Це 
призводить до менших проблем із психічним здоров’ям засуджених, що було 
підтверджено, коли ми відвідували установу, навмання вибираючи гуртожитки і камери 
для огляду.  

Зарплати тюремного персоналу, включаючи медичний, є низькими, через що в 
установі є вакантні робочі місця. Психіатри мають платити самостійно за курси 
підвищення кваліфікації, які треба проходити для періодичної переатестації їх як 
медичних спеціалістів.  
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Висновок: загалом, порівнюючи із слідчими ізоляторами, психічне здоров'я у 
колонії є меншою проблемою. Повсякденне життя є менш стресовим, засуджених із 
психічними проблемами менше, засуджені можуть бути направлені до тюремної 
лікарні як за власною ініціативою, так і за вказівкою лікаря. Підставою для 
занепокоєння в цій колонії є недостатність змістовних видів діяльності і соціальної 
стимуляції. Це є питанням психічного здоров'я: успішна реінтеграція у суспільство 
після звільнення залежить від навичок, які під час пасивного ув'язнення навіть 
можуть бути втрачені.  

ІІ.5. Лук'янівський СІЗО, Київ  

“Лук'янівка” є головним СІЗО Києва. Цей комплекс старих та напівзруйнованих 
будівель насправді непридатний для використання для будь-яких цілей. Умови проживання 
- суворі, гірші, ніж в інших пенітенціарних установах, які ми відвідали, та нагадали нам 
умови в “Крестах" у Санкт-Петербурзі на початку століття. Установа вміщує 2000 
ув'язнених. 

Медичний блок має в штаті психіатра, який працює тут з 2010 року. Він 
відповідальний за 15 психічно хворих пацієнтів у медичному блоці і лікує біля 50 
пацієнтів амбулаторно по всьому комплексі. У медичному блоці у пацієнтів були наступні 
діагнози: шизофренія (3), депресія (10), епілепсія, депресія, пов'язана із вживанням 
алкоголю, інтелектуальні порушення і деменція. У амбулаторних пацієнтів в основному 
було діагностовано безсоння, зловживання психоактивними речовинами, депресія і 
суїцидальні наміри.  

Поки суд не засудить ув'язненого, психіатр не може направити його у психіатричну 
лікарню. Розмова з психіатром виявилася неінформативною -  частково через мовний 
бар'єр, але також і через його доволі екзальтований настрій та неадекватну поведінку. 

Психіатр для нас зазначив, що є кілька дуже агресивних пацієнтів і порадив не 
відвідувати їх для нашої ж безпеки. Ми запропонували надати нам додаткову охорону для 
візиту. Коли він вийшов, щоб організувати декілька додаткових охоронців, підійшов офіцер 
і знову переконував нас не йти до пацієнтів, а потім і жінка похилого віку, яка працює в 
його адміністрації, також емоційно нас відмовляла, наголошуючи, що нам слід триматися 
далі від цих агресивних пацієнтів.  

Потім ми все ж таки дісталися до камери і побачили 15 пацієнтів, які були замкнені, і 
ми зрозуміли чому. Пацієнти мали серйозні психіатричні стани, функціональні та 
органічні, і утримувалися в примітивних і негігієнічних умовах. Камери занедбані, 
постільна білизна є повністю непридатною. Пацієнти не мають жодних занять поза 
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межами камери. Їм дозволяють виходити за межі камери лише на одну годину протягом 
дня для того, щоб подихати свіжими повітрям.  

Один психіатричний пацієнт, сильний чоловік і ймовірно дуже небезпечний, ставав 
все більше і більше збудженим, розмовляючи з психіатром. Їх взаємодія була сприйнята з 
гумором присутнім персоналом, і самим психіатром так само. Настрій пацієнта 
нормалізувався, коли він відволікся на питання одного із нас щодо його ситуації. Його 
розповідь була асоціативною і важко зрозумілою. 

Умови у камері №3 були жахливими. Вона розміщена у низькому, темному і 
ізольованому коридорі. Для того, щоб знайти ключі і відкрити камеру, охоронцю 
знадобився певний час. Камера мала відеонагляд і здається, що персонал відвідує її дуже 
рідко.  

Ми знову були попереджені про агресивну поведінку ув'язнених. Входячи до камери, 
ми побачили великого бородатого чоловіка похилого віку, який стояв у туалеті і голосно 
кричав. Потім ми почули, що він запрошував нас увійти, але не змогли його зрозуміти. На 
його правій руці він мав виразкову рану діаметром 5 см. Зі слів психіатра він страждає на 
деменцію. Розмова з ним свідчить про його дезорієнтацію та наявність маячних ідей 
грандіозного масштабу.  

Турбота про цих пацієнтів мінімальна. Зі слів психіатра, ув'язненим може бути 
надана допомога у митті, якщо потрібно, але вони не хочуть. Пацієнти одягнені в дуже 
брудний одяг. Сама камера брудна і має неприємний запах. Постіль брудна і пошкоджена. 
У камері було лише два ліжка для трьох пацієнтів. Пацієнт із деменцією розірвав своє 
ліжко і матрац на шматки і не лишилося нічого крім залізної основи, яка стояла сперта на 
стіну. На наше прохання його поставили на підлогу і пацієнт продемонстрував,  як він 
лежить вночі, якимось чином тримаючись за викривлену основу свого ліжка, торкаючись 
спиною підлоги. Ця ситуація триває уже деякий час і не є новою для охоронців, однак 
нічого не було зроблено, щоб  її змінити. 

Висновок: як у всіх установах, що ми відвідали, психіатрична допомога в 
Лук'янівській в'язниці низької якості в загалому, і взагалі відсутня для серйозно 
хворих і залежних ув'язнених. Наприкінці візиту ми обговорили ситуацію стосовно 
цих пацієнтів з психіатром, однак він здається не зрозумів, що згідно з медичною 
етикою він є відповідальним і має активно доносити цю неприйнятну ситуацію до 
уваги тюремних властей. Умови є абсолютно нелюдськими і доволі шокуюче знайти 
це у столиці України.  
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III. Висновки 
III.1.  Терапевтичні аспекти 

Тюремне психічне обслуговування в Україні не відповідає стандартам ВОЗ (2005) у 
(1) визначенні ризику ув'язнених при прибутті, (2) підготовці персоналу психічному 
здоров'ю у тюрмах, (3) доступності тюремного психолога, (4) внутрішньотюремних 
установах і захисті для душевно хворих і вразливих ув'язнених, (5) кризовому втручанні і 
(6) послідуючому лікуванні після звільнення. 

Тюремне психічне здоров'я  - це шлях, за допомогою якого система взаємодіє з 
в'язнями, які мають психічні проблеми: виявлення їх, діагностика і лікування у 
середовищі, яке сприяє їх видужанню, безперервне лікування і повернення у суспільство. 
Але говорячи про тюремне психічне здоров'я, ми говоримо також про в’язниці загалом. У 
в’язниці має бути створений гуманний клімат, у якому в'язні перебувають взагалі, 
отримують допомогу і стимули взяти життя у власні руки та спрямовувати його у 
позитивному, правослухняному напрямку. Добре тюремне психічне здоров'я може мати 
місце в гуманній системі для всіх осіб, які до неї причетні.  

Україна має лише одну установу, призначену для психіатричного лікування в'язнів.  
Протягом нашого оціночного візиту ми бачили знову і знову, що затриманих із психічними 
проблемами/розладами не виявляють чи не визнають. Це призводить до невиявлення та 
нелікування психічних розладів.  Медичні блоки в кожній в'язниці в основному 22

сфокусовані на соматичних хворих. Проте ми побачили в'язнів, які страждають від 
психічних проблем, навіть тоді, коли в установі не було психіатра або психолога. 
Медичного персоналу, який пройшов спеціальну підготовку або має відповідний досвід у 
сфері психічного здоров'я недостатньо, бракує підготовки персоналу з проблем психіатрії. 
Незрозуміло, чи є медичні картки/досьє і чи належним чином вони ведуться. Скільки ми 
можемо оцінити, очевидної системи реєстрації та контролю якості на місцях немає.  

 Trestman R.L.: Oxford Textbook of Correctional Psychiatry (“Оксфордський посібник з виправної  психіатрії”), 22

стор. 174 (2015): “Однією з найрозлогіших та досі цитованих публікацій з питань психіатричних розладів в 
пенітенціарних  системах є огляд статей на основі 62 стандартизованих досліджень в 12 країнах, в якій 
аналізується поширеність серйозних психічних розладів у вибірці 23000 в’язнів (Fazel & Danesh, 2002). Автори 
включили в огляд дослідження діагнозів, встановлених за останні 6 місяців, в той час як особистість 
оцінювали на всьому її житті. Ними зроблено висновок про те, що найпоширенішим психічним розладом у 
середовищі в’язнів є розлад особистості (головним чином, дисоціативні розлади особистості), на частку якого 
припадає 65% ув’язнених-чоловіків і 42% - жінок. Поширеність психозів оцінюється як 3,7% серед чоловіків і 4% 
серед жінок, тимчасом як клінічна депресія встановлена у 10% чоловіків і 12% жінок-ув’язнених. Автори 
зробили висновок про те, що поширеність психозу і клінічної депресії в кілька разів вища, ніж та, що 
спостерігається в загальній популяції, проте найбільш вираженою є відмінність у поширеності дисоціативного 
розладу особистості – серед в’язнів він зустрічається приблизно вдесятеро частіше, ніж у загальній 
популяції.”
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III.2. Комунікація 

Обговорювати проблеми тюремного психічного здоров'я неможливо без розгляду 
загальних умов у пенітенціарних установах, а надто тих, що можуть негативно впливати на 
психічний стан засуджених. Одним із ключових аспектів є, як зазначалося раніше, 
комунікація з зовнішнім світом, особливо з сім'єю та друзями. Засуджений втрачає своє 
соціальні зв’язки під час ув'язнення і комунікація є важливим елементом спроб зменшити 
цю шкоду і переконатися, що він може повернутися у соціальне середовище одразу після 
відбуття покарання. 

Наш контакт з в'язнями показав, що таке спілкування є обмеженим, а іноді взагалі 
відсутнім, та й саме українське законодавство є скоріше неоднозначним та суперечливим. 
У той час як в'язні, згідно з законом, мають право на телефонний зв'язок без обмеження 
кількості дзвінків,  ним передбачено обмеження тривалості розмови 15 хвилинами.  Крім 23 24

того, в українському законодавстві є декілька згадок про використання ноутбуків і 
планшетів. Українське законодавство передбачає для окремих категорій засуджених право 
зберігати власні портативні персональні комп'ютери, мобільні телефони (які мають бути 
належним чином зареєстровані адміністрацією установи), і аксесуари до них. У той же час 
більшість засуджених позбавлена можливості мати власті засоби комунікації та може 
користуватися лише тими, що перебувають на балансі установ.  

Зі слів засуджених, з якими ми спілкувалися, кожна особа сплачує щомісяця 300-500 
грн за користування (приховане) мобільним телефоном, плюс 500-1000 грн одноразово за 
повернення телефону назад. Періодично всі телефони вилучаються, а за їх повернення 
потрібно платити. Всі ці витрати є додатковим тягарем для родичів та друзів, які їх 
підтримують. 

III.c Довічне позбавлення волі 

Спеціальної уваги заслуговує ситуація щодо засуджених до довічного позбавлення 
волі. Як і Нідерланди, Україна є однією з небагатьох країн, де "довічно" означає "довічно" - 
умовно-дострокове звільнення відсутнє, навіть після 25 років.  

У 2010 році до українського кримінально-виконавчого законодавства було внесено 
зімни, згідно із якими засуджені до ДПВ можуть бути переведені з приміщень камерного 
типу, в яких тримаються дві особи, до багатомісних приміщень камерного типу виправної 

 Ст. 107 і 110 КВКУ23

 Пункт 14, пункт 2 Правил внутрішнього  розпорядку24
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колонії максимального рівня безпеки з наданням дозволу на участь у групових заходах 
освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого характеру, - після фактичного 
відбуття у таких приміщеннях не менш як 15 років строку покарання. А з багатомісних 
приміщень камерного типу  до  звичайних  жилих приміщень виправної  колонії  
максимального рівня безпеки - після фактичного відбуття у таких приміщеннях не  менш  
як  5  років строку покарання. 

У 2014 році строк, який необхідно відбути засудженим до ДПВ для того, щоб бути 
переведеними до багатомісних приміщень, було змінено зі 15 на 5 років. 

На сьогодні жодного засудженого до довічного позбавлення волі не переведено до 
звичайних жилих приміщень через невідбуття необхідного строку у багатомісних 
приміщеннях. 

Також на даний час відсутній психолог для визначення психічного стану засудженого, 
ступеню небезпеки, його рівня агресії, а також готовності особи бути переведеною на 
м’якіший режим. До того ж психологічна підтримка може допомогти засудженому змінити 
свою поведінку і стати на шлях до виправлення, хоч би зрештою це не приведе до його 
звільнення, враховуючи нинішню ситуацію в українському законодавстві стосовно до 
засуджених до довічного позбавлення волі.  

IV. Рекомендації для української влади 
IV.1. Загальні рекомендації 

Для того, щоб розбудувати адекватну тюремну психічну допомогу, слід звернути 
увагу на три фундаментальні умови тюремної системи: 

1. Перегляд ролі тюремного психіатра, як рівного партнера тюремного директора, коли 
стосується діагностика та лікування психічно хворих засуджених. Директор відповідає 
за доступність лікування; психіатр - за тип та якість лікування. Цей так званий двоїсте 
керівництво дає можливість лікарю брати на себе власну професійну відповідальність у 
жорсткій тюремній ієрархії.  

2. Розширення професійного догляду за пацієнтом шляхом мультидисциплінарного внеску 
в планування лікування і наступного нагляду.  

3. Вплив засудженого на умови життя і на лікування у випадку хвороби 

IV.2. Здоровий спосіб життя 

4. Мотивувати і стимулювати роботу, художню діяльність і спорт.  
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5. "Демілітаризація" тюремної системи, стимуляція проактивного (замість реактивного) 
стилю мислення і дій. 

6. Посилення служби пробації; її працівники можуть почати роботу, допомагаючи 
засудженим готуватися до звільнення і повернення до суспільства вже всередині 
в'язниці. Звільнення з в'язниці без належного приготування і підтримки після звільнення 
створює додаткові виклики для психічного здоров 'я засудженого. Багато 
правопорушників з психічними проблемами походять із незаможних верств населення, 
були безхатьками та безробітними до арешту. Як результат, вони не тільки стикаються з 
проблемами психічного здоров'я, але часто потребують також підтримки в пошуках 
житла і роботи. Якщо така підтримка не надається, ризик рецидивізму буде високим.  

IV.3. Комунікація 

7. Переглянути і пристосувати процедури побачень з сім'єю щодо осіб, які тримаються під 
вартою.  

8. Дозволити засудженим мати власні мобільні телефони (які б зберігалися у них або 
охоронців для регулярного використання) чи дозволити лише одному або декільком 
засудженим мати телефон, яким можуть користуватися інші засуджені, що сплачують 
власникові "реальну вартість без прибутку".  

9. Дозволити провайдерам надавати послугу "поштовий сервіс", завдяки якому сім’ї 
засуджених можуть з ним зв'язуватися електронною поштою.   25

10.Сім'ї часто не мають фінансових можливостей для відвідування тих, кого вони люблять, 
у в'язниці. Тому має стати правом відбувати покарання в місцях позбавлення волі 
якнайближче до їхніх сімей. Рекомендується також організувати дешевий чи 
безкоштовний транспорт до установ від залізничних станцій або автобусних зупинок.  

IV.4. Здоров'я 

11.Пропагувати здоровий спосіб життя у місцях несвободи. З метою захисту людської 
гідності затриманих важливо забезпечити змістовну діяльність. Мотивувати та 
стимулювати здорову активність затриманих.  

IV.5. Тюремне психічне здоров'я 

 Прикладами таких служб є www.prisonmail.eu,  www.Jpay.com чи www.emates.nl . Родичі можуть відкрити 25

сайт в мережі Інтернет, сплатити вартість електронних марок і відіслати електронного листа своїм близьким у 
в'язниці. Цією службою можна скористатися в будь-якому кутку світу, навіть на окупованій території України 
чи в Росії. Персонал установи виконання покарань виконує ті ж дії , що й зі звичайною кореспонденцією: 
перевіряє зміст роздрукованих повідомлень і доставляє їх в'язневі. Постачальник послуги має встановити у 
пенітенціарній установі під’єднані до Інтернет комп’ютери і принтери. Зрештою ці комп’ютери можна 
використовувати для організації сеансів зв’язку по Skype чи безкоштовної ІР-телефонії.

http://www.prisonmail.eu
http://www.Jpay.com
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12.Скринінг під час затримання: згідно з міжнародними дослідженнями поширеність 
психічних проблем у затриманих є значно більшою, ніж серед загального населення. 
Тому важливо виявляти психічні проблеми у затриманих. Також конче необхідний 
захист вразливих ув'язнених від впливу субкультури і зловживань сили. Через цю 
причину покращити скринінг психічного здоров'я на вході і періодично переглядати 
стан психічного здоров'я затриманих.   26

13.Покращити переміщення медичної документації пацієнтів між тюремними установами. 
Відсутня безперервність психіатричної допомоги .  

14.Покращити нагляд за фармакологією. 
15.Розширення прав, можливостей і підготовки медичного складу та персоналу має 
забезпечити його більшу компетенцію та відповідальності. Підвищення обізнаності 
медичного персоналу у питаннях медичної етики та конфіденційності. Медсестри та всі 
охоронці мають бути поінформовані з питань психічного здоров'я.  

16.Орган і зувати роботу в форм і присвячених з будженим ув ’я зненим 
мультидисциплінарних нарад, так само з залученням працівників охорони (“очі” та 
“вуха” медичного персоналу).  

17.Створити спеціалізований професійний потенціал і резервні місця у медичному блоці 
для вразливих і психіатричних в'язнів.  

18.Поінформувати Асоціацію психіатрів України про потреби у адекватній тюремній 
психічній допомозі і запросити їх для сприяння і допомоги у відношенні реформ.  27

 Відповідно до стандартів UNODC (стандартне мінімальне правило № 24), кожен ув'язнений при надходженні 26

в  установу має проходити медичний огляд. Цей скринінг має передбачати і обстеження з метою виявлення 
інвалідності внаслідок психічних захворювань, яке здіснюється медичними спеціалістами відповідної 
кваліфікації. Рання діагностика будь-якого психічного порушення і надання вчасного й достатнього лікування 
є життєво важливою умовою зменшення вірогідності переростання існуючих проблем із психічним здоров'ям у 
більш тяжкі захворювання.

 Цінним, майже енциклопедичним, джерелом міжнародних досліджень і бібліографії щодо пенітенціарної 27

психіатрії є робота Трестмана та ін. (Trestman et.al.): “Окфордський посібник виправної психіатрії” (Oxford 
Textbook of Correctional Psychiatry), вид-во Oxford University Press, Oxford 2015. Див. також виноску 22.
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Додаток 
Члени експертної групи, які брали участь в оцінюванні 

Ко Блікер (1940) – дипломований лікар, доктор наук, психіатр. Протягом 15 років працював у 
національному кризовому центрі Міністерства юстиції (2000-2015). Зробив внесок в програму 
модернізації системи охорони психічного здоров’я в тюрмах Нідерландів (2006-2010). Як 
консультант та аудитор приймав участь в діяльності організації «Права людини в сфері охорони 
психічного здоров’я-ФГІП» у Східній Європі та Африці. 

Франс Дау (1955)– його можна описати як людину, яка всього досягла своїми власними силами; 
протягом 40 років він працював у закритих установах, зокрема в установах для неповнолітніх, 
судових психіатричних клініках та тюрмах. Останні 27 років він був генеральним директором 
в’язниць для всіх категорій ув’язнених, включаючи судово-психіатричну клініку голландської 
пенітенціарної системи. Коли він вийшов у відставку у 2015 році, він займав посаду головного 
інспектору чотирьох тюрем на півночі Голландії. З 1998 року він також приймає інтенсивну участь 
в обміні міжнародними знаннями про тюрми та судову психіатрію в Росії, колишніх радянських 
республіках, Великобританії, США та країн Карибського басейну. В Україні він працював як 
консультант Ради Європи, Mainline та Глобальної ініціативи в психіатрії. Він також відомий як 
людина, яка сприяла розвиткові реституційного правосуддя, він є Головою правління Фонду 
відновлення та повернення та членом правління голландської організації «Cell-dogs» (собаки-
компаньйони в’язнів), а також працює для організації мережі родин ув’язнених в Нідерландах 
Achterblijversnadetentie». 

Роберт ван Ворен (1959) – Голова громадської організації «Права людини в сфері охорони 
психічного здоров’я-ФГІП», міжнародного фонду, що займається реформами в галузі психіатрії. В 
цій якості він вже 25 років працює з українською психіатричною системою. Крім того, він є 
професором совєтології та пост-радянських досліджень в Університеті Вітаутаса Великого в 
Каунасі (Литва) та Державному університеті св.Іллі в Тбілісі (Грузія), а також викладає в Києві у 
Таврійському Університеті. На даний час він є Віце-президентом Всесвітньої Федерації за психічне 
здоров’я (ВФПЗ). Є почесним членом Британського Королівського Коледжу психіатрів та 
Почесним членом Асоціації психіатрів України. 

Венді Вейтц (1973) – клінічний психолог-психотерапевт в галузі навчання та консультування в 
сфері охорони психічного здоров’я в тюрмах. Вона 14 років пропрацювала в національному 
голландському підрозділі по кризовому втручанню в тюрмах Міністерства юстиції. З 2000 року 
вона є постійним консультантом та тренером міжнародних організацій, що працюють в сфері 
охорони здоров’я, в основному співпрацюючи з фондом «Права людини в сфері психічного 
здоров’я-ФГІП». У 2010 році вона редагувала практичний посібник пенітенціарної психіатрії та з 
психічного здоров’я в тюрмах для співробітників пенітенціарних установ. Посібник був 
опублікований фондом «Права людини в сфері психічного здоров’я-ФГІП». 
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