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Ефективність карально-виховного впливу значною мірою залежить 

від матеріально-побутового  забезпечення осіб, засуджених до позбавлення 

волі. Відомо, що їх побут істотно відрізняється від побуту людей, що 

проживають у вільному суспільстві. Для них це частина фізичного та 

соціального життя, що включає задоволення  матеріальних потреб у житлі, 

їжі, захисті від несприятливого впливу навколишнього середовища (одяг, 

взуття та ін.) [4, c. 58]. 

Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі 

регулюється ст. 115 Кримінально-виконавчого кодексу (далі – КВК України). 

Так, відповідно до ч. 1 цієї статті особам, які відбувають покарання у 

виправних і виховних колоніях, створюються необхідні житлово-побутові 

умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни. Засуджені, як правило, 

тримаються в приміщеннях блочного типу. Норма жилої площі на одного 

засудженого не може бути менш як чотири квадратні метри, а у лікувальних 

закладах при виправних колоніях, у виправних колоніях, призначених для 

тримання і лікування хворих на туберкульоз, у стаціонарі – п’яти квадратних 

метрів. Відповідно, до ч. 2 засудженим надається індивідуальне спальне 

місце і постільні речі. Вони забезпечуються одягом, білизною і взуттям за 

сезоном з урахуванням статі і кліматичних умов, а в лікувальних закла-дах – 

спеціальним одягом і взуттям [1]. Правило 18.5 Європейських 

пенітенціарних правил проголошує: «Ув’язнених зазвичай треба розміщати 

на ніч в окремих камерах, за винятком тих випадків, коли їм зручніше 

розташовуватися разом з іншими ув’язненими» [2]. 

З метою наближення умов життя в колонії до життя на волі 

засудженим можуть надаватися й додаткові платні послуги. Так, відповідно 

до ч. 6 ст. 115 КВК України засуджені з дозволу адміністрації можуть з 

коштів, які знаходяться на особових рахунках, додатково придбавати взуття і 

одяг, у тому числі спортивний, оплачувати лікувально-профілактичні 

послуги, що надаються додатково за призначенням лікаря, отримувати 

необхідне за медичними показаннями дієтичне харчування [1]. Згідно з 
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Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань засуджені 

мають право: користуватися послугами, які надаються в установах 

виконання покарань, у тому числі додатковими, оплачуваними (підстригання, 

ремонт одягу, взуття, годинників тощо; придбавати для загального 

користування за власний рахунок або рахунок родичів телевізори, DVD-

програвачі, холодильники з розрахунку: телевізор та DVD-програвач – по 

одному на відділення соціально-психологічної служби або жилу секцію 

(камеру); холодильник – один на відділення соціально-психологічної служби 

(у ПКТ виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки 

холодильник установлюється в приміщеннях для зберігання продуктів 

харчування) [3].  

Як зазначається в п. 5 Європейських пенітенціарних правил, життя в 

місцях позбавлення волі повинно бути наближене, наскільки це можливо, до 

позитивних аспектів життя у суспільстві [2]. Практика переконливо 

підтверджує соціальне значення правильно організованого побуту 

засуджених. З огляду на це навіть за радянських часів наголошувалось, що 

ефективна виховна робота неможлива, якщо засудженим не створені належні 

матеріально-побутові умови [5, с. 236].  

Позитивний приклад яскраво демонструє Швеція, де кожен 

засуджений має належним чином умебльовану камеру (ліжко, стіл, крісло, 

шафа, телевізор, вентилятор) з відокремленим туалетом і умивальником. 

Перелік предметів, які дозволяється мати засудженому при собі чи в камері, 

значно ширший, ніж у виправно-трудових установах України. Засудженим, 

зокрема, дозволяється грати в карти, носити золоті та інші дорогоцінні 

прикраси, мати будь-яку зачіску, носити бороду чи вуса [6, c.114]. Можна 

сказати, що пенітенціарна система Швеції найбільшою мірою орієнтована на 

повернення особи після відбуття покарання у виді позбавлення волі до 

суспільства й легке адаптування. 

З поширенням діяльності  Європейського комітету з питань 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню (далі – Комітет) на європейському континенті 

його представники довідались про величезний відсоток осіб, які в окремих 

країнах покарані позбавленням волі, і, як наслідок, про непомірне перепов- 

нення тюрем [7, c. 115]. У багатьох країнах, відвіданих представниками 

Комітету, і, зокрема, в країнах центральної та східної Європи, велика 

кількість ув’язнених утримується в спільних приміщеннях, де вони не тільки 

сплять уночі, але й проводять майже увесь свій день; санітарні вузли також 

розташовані у цих же приміщеннях. Комітет заперечує проти самого 

принципу подібного утримання ув’язнених у закритих тюрмах – і надто тоді, 

коли такі приміщення вкрай переповнені, а умови в них відверто нездорові 
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[7, c. 116].  

Слід відзначити, що в більшості установ виконання покарань 

України створені належні комунально-побутові умови (відремонтовані 

приміщення, меблі, охайно оновлені спальні місця, загальна чистота в 

установі, у наявності необхідна побутова техніка – холодильники, чайники, 

достатня кількість душових тощо). Позитивної оцінки заслуговує відсутність 

будь-яких неприємних запахів у приміщеннях УВП та загальна їх чистота. 

Складається враження, що засуджені в достатній кількості забезпечені 

миючими та дезінфікуючими засобами, та й взагалі їхнє матеріально-

побутове забезпечення є нормальним. Однак спілкування із засудженими та 

персоналом дають підстави для занепокоєння стосовно способів досягнення 

такого матеріально-побутового забезпечення. Існують, правда, офіційно не 

підтверджені дані, що керівництво управлінь ДПтСУ зобов’язує керівництво 

установ виконання покарань значно поліпшувати матеріально-побутове 

забезпечення засуджених, не надаючи для цього необхідного фінансування. 

Такий підхід до створення комфорту породжує корупційні ризики, що часто 

призводять до того, що засуджених «мотивують» надавати благодійну 

допомогу для досягнення певних благ та реалізації законних інтересів [8, c. 

18]. 

Таким чином, матеріально-побутове забезпечення виконує своє 

соціальне призначення, будучи одним із самостійних засобів виправлення і 

ресоціалізації засуджених, проте і в цьому питанні є свої вади, які 

потребують пильної уваги й пошуку способів їх усунення. 
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