
156 

 

А. Г. Онищенко, 
студентка V курсу 2 групи 

міжнародно-правового факультету,  

Національний юридичний університет  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків  

 

ЗАПОБІГАННЯ ПРОНИКНЕННЮ ЗАБОРОНЕНИХ ПРЕДМЕТІВ ДО 

УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАХОДІВ 
 

Чинне законодавство встановлює до засуджених до покарання у виді 

позбавлення волі як елемент кари за вчинений злочин певні правообмеження. 

До них належать заборони, перелічені в ч.4 ст.107 КВК України.  

Однією з таких заборон, що покликана забезпечити безпеку 

персоналу виправних колоній, а також інших засуджених, є заборона 

придбавати, виготовляти, зберігати і використовувати предмети, речі, 

речовини і вироби, заборонені до використання в колонії. Вагома роль у 

цьому належить працівникам пенітенціарних та правоохоронних органів 

щодо перекриття каналів надходження в місця позбавлення волі заборонених 

предметів та речей, їх виявлення та вилучення безпосередньо у засуджених, 

адже беззаперечним є той факт, що від рівня обігу заборонених предметів в 

установах виконання покарань (далі – УВП) безпосередньо залежить стан 

криміногенної та оперативної обстановки в них [1, с. 486]. 

Індивідуальна профілактика проникнення заборонених предметів до 

УВП складається, щонайменше, з двох частин виходячи із суб’єктів ситуації, 

тобто з осіб, що проносять їх, і засуджених, які користуються ними. 

Більшість заборонених предметів і речовин потрапляють до засуджених 

ззовні через УВП. Можна виділити декілька категорій осіб і способи, які 

можуть сприяти цьому процесу: 1) близькі родичі засуджених під час 

тривалих побачень; 2) інші особи, які маскують заборонені предмети та 

речовини в посилках, передачах, бандеролях; 3) персонал УВП. За 

матеріалами територіальних відділів внутрішньої безпеки та протидії 

корупції, за 10 місяців 2012 р. стосовно персоналу порушено 44 

кримінальних справи за зберігання, збут чи передачу наркотичних засобів; 4) 

зловмисники, які перекидають заборонені предмети через огорожі УВП;5) 

особи, які використовують транспортні засоби для доставки заборонених 

предметів та речовин засудженим;  

6) доставка особами, які з певною метою відвідують УВП [1, с. 487]. 

Для проведення профілактики серед осіб, які проносять заборонені 

предмети, можна рекомендувати такі заходи: 1) виявляти громадян, які 
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вступають у незаконні зв’язки із засудженими або сприяють цьому, перш за 

все, за місцем дислокації УВП (за результатами досліджень, 35 % цих осіб 

проживають у місці розташування установи); 2) запровадити для родичів 

засуджених і для всіх осіб, яким дозволені побачення, декларації 

асортименту та кількості продуктів харчування та інших принесених ними 

предметів, які вони повинні заповнювати власноруч; 3) для деяких родичів та 

інших близьких засудженого осіб, раніше викритих у пронесенні 

заборонених предметів, було б корисним ввести підписку про те, що вони не 

несуть нічого забороненого і попереджаються про адміністративну 

відповідальність, а при криміналізації – і про кримінальну ‒ за пронесення 

заборонених предметів. 

Серед шляхів запобігання проникненню заборонених предметів до 

УВП (спрямованих на поведінку особи засудженого) слід виділити два. 

Перший шлях – вплив на засудженого з метою схилити його до відмови від 

протиправних намірів. Другий шлях використовується, якщо засуджений не 

відмовляється від намірів придбати заборонені предмети, незважаючи на 

виховний вплив. У цих випадках застосовуються тактичні прийоми, 

пов’язані з примусом, метою яких є створення умов, що виключають 

можливість придбання заборонених предметів: поміщення засудженого, за 

наявності законних підстав, у дисциплінарний ізолятор або переведення до 

приміщення камерного типу (одиночної камери); переведення до іншого 

відділення, виробничої ділянки або іншої УВП; роз’єднання групи, що 

сформувалася з метою придбання заборонених предметів. 

Головний напрям в індивідуально-профілактичній роботі – це 

виявлення особи, яка замишляє або готує вчинення того чи іншого 

правопорушення, пов’язаного з проникненням заборонених предметів до 

УВП. Найбільш схильними до такого діяння є: 1) засуджені, схильні до 

вживання наркотичних засобів та спиртних напоїв; 2) засуджені, які 

виношують намір придбати заборонені предмети; 3) особи, які замишляють, 

готують і здійснюють доставку заборонених предметів, а також особи, які 

підтримують із ними зв’язки на протиправній основі як всередині УВП, так і 

за її межами. 

При цьому основними джерелами отримання такої інформації 

можуть бути: 1) негласний апарат; 2) розвідувальні опитування засуджених із 

числа близьких зв’язків засудженої особи; 3) цензура кореспонденції 

засудженої особи; 4) родичі й близькі засудженого; співробітники інших 

відділів і служб УВП; 5) результати оперативно-режимних заходів (аудіо-, 

відеоконтролю, обшуку та ін.) [2, с. 6]. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що 

запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання  
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покарань і для створення оптимальної системи виявлення фактів і осіб, які 

вчиняють такі дії, необхідно досягти такого становища, коли 

функціонуватиме максимально можлива кількість джерел інформації, які 

забезпечуватимуть не тільки її отримання, а й своєчасне надходження до 

оперативного підрозділу УВП. Також важливим є дотримання заходів 

профілактики та попередження проникнення заборонених предметів до 

УВП, які повинні здійснюватися цілодобово їх працівниками. 
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