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Статтю присвячено аналізу характерних рис однієї з найбільш відомих
кримінально-виконавчих установ пострадянського простору - виправної коло
нії № 5, що розташована на острові Огнєнному (Білозерський район Вологодсь
кої області Російської Федерації). Розглянуто питання, пов'язані з її виникнен
ням, досліджено характерні риси режиму в ній. Окрему увагу зосереджено на
проблемах правового статусу засуджених, які відбувають покарання в цій
виправній колонії.
Підсумовано, що запозичення усього досвіду функціонування виправної ко
лонії № 5, або хоча б значної частини було б недоцільно та невиправдано з багать
ох точок зору. Водночас вивчення характерних рис режиму цієї установи, а також
проблем, які мають місце в процесі її функціонування, може бути надзвичайно
важливою під час реформування вітчизняних кримінально-виконавчих установ.
Ключові слова: покарання, колонія, засуджений, режим, обов'язки.
Постановка проблеми. В умовах радикальної трансф ормації віт
чизняних соціальних, політичних та економічних інститутів, не менш
значимим є й удосконалення значн ої частини вже чинних у держ аві пра
вових норм, а також вироблення нових, спрямованих н а посилення пра
вового захисту лю ди ни та громадянина. Загалом це стосується й кри
м інально-виконавчого права.
Безсумнівним завданням українського законодавця є максимальне
наближ ення чинних кримінально-виконавчих приписів д о сучасних
європейських стандартів, одним з яких є гуманізація кримінальної
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відповідальності, скорочення кількості осіб, які відбуваю ть покарання,
п ов'язан і з ізоляцією від суспільства, а також якомога ш ирш е застосуван
ня покарань, альтернативних позбавленню волі.
Водночас помилкою буде вваж ати, щ о згадані перетворення в ре
зультаті маю ть при звести до п овного зникнення покарання у вигляді
позбавлення волі, оскільки саме останнє може виконувати роль реально
го заходу впливу на осіб, які вчинили тяж кі або особливо тяж кі злочини.
Роль майбутніх реф орм у цій частині має зводитися до внесення зм ін у
нормативне закріплення, а також у суть та практику ф ункціонування
вітчизняної пенітенціарної системи, скерування її діяльності на виправ
лен ня засудж ених та перетворення останніх на соціально-корисних
членів суспільства.
Очевидно, щ о одномоментне вироблення якихось радикально но
вих приписів у цій сф ері навряд чи змож е повністю виконати згадане
вищ е завдання, оскільки вимагатиме щ е й належної практики їх застосу
вання, а також узгодження з уже чинними правовим и нормами та науко
вими підходами. Саме тому, на наш у думку, передусім, необхідним є
вивчення зарубіж ного досвіду в цій сф ері (як позитивного, так і негатив
ного), виокремлення найбільш прогресивних ідей.
Виходячи з досвіду існування вітчизняної пенітенціарної системи,
мож на стверджувати, щ о чи не найбільш радикальних перетворень по
требує практика ф ункціонування виправних колоній. Вони на сьогодні
далеко не повною мірою справляю ться зі своїми завданнями, не лиш е не
здій сн ю ю чи реального виправлення останніх, а й часто щ е більш озлоблю ю чи їх. Не менш проблемним можна вваж ати й питання реж иму в цих
установах. Саме тому вкрай необхідним є вивчення досвіду зарубіж них
виправних установ. О днією з них може вваж атися виправна колонія № 5,
яка розташ ована на острові О гнєнному (Білозерський район Вологодсь
кої області Російської Ф едерації) і значно більш відома за своєю
неоф іційною назвою «Вологодский пятак», досвіду ф ункціонування якої
й присвячене це дослідження.
А наліз останніх дослідж ень і публікацій. П итанням пенітенціар
них систем зарубіж них держ ав присвячували публікації досить багато
науковців, однак усі вон и зосередж ували увагу лиш е на аналізу пенітен
ц іарних систем загалом або ж окремих з них, тоді я к вивчення досвіду
ф ункціонування окремих виправних установ, зазвичай, залиш алося поза
їх увагою.
Щ о стосується дослідж уваної нами виправної колонії № 5, яка
розташ ована на острові О гнєнному (Білозерський район Вологодської
області Російської Федерації), то особливості її функціонування та режиму в
ній досі залиш алися поза увагою вітчизняних дослідників.
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Формування цілей. Усвідомлюючи, щ о в межах однієї короткої
публікації з'ясувати всі проблемні питання з теми, задекларованої в назві цієї
наукової статті, фактично неможливо, ми зосередимо увагу на найбільш важ
ливих, з нашої точки зору, моментах, залишивши інші для наступних науко
вих розвідок. Відтак, найбільш повно ми спробуємо розкрити питання,
пов'язані з виникненням згаданої виправної установи, дослідити характерні
риси режиму останньої. Окрему увагу зосередимо на проблемах правового
статусу засуджених, які відбувають покарання в ній.
Виклад основного матеріалу. Д ослідж увана установа є однією з
п 'я ти колоній особливого режиму для засудж ених до довічного позбав
лення волі, які на цей час існую ть у Російській Ф едерації [1, с. 1].
Територія установи від'єдн ана від суходолу й сполучена з ним лиш е
480 метровим дерев'яни м мостом. Щ е з одним островом - Сладкім, на
якому прож иває персонал колонії, сполучення здійсню ється також за
допомогою мосту.[4, с. 2]. Н ормативне наповнення установи складає 505
місць, у тому числі 55 місць у дільниці загального реж иму [1, с. 1].
Колонія знаходиться на території колишнього Кирило-Новоєзерського
монастиря, експропрійованого радянською владою у 1917 р. Спочатку
там утримували «ворогів революції». У 1930-і і 1940-і рр. тут була колонія
для політичних засуджених, яка входила до системи ГУЛАГ. У 1950-і рр.
установу було реорганізовано в табірний пункт особливого режиму. У
1956 р. в колонії було встановлено суворий реж им для чоловіків, засуд
ж ених уперш е за бандитизм та вбивство. П очинаю чи з 1994 р. на базі
дослідж уваної установи було створено перш у в Росії колонію для утри
мання засудж ених д о довічного позбавлення волі [1, с. 1].
П ерш их засудж ених до довічного позбавлення волі в колонію № 5
було доставлен о навесні 1994 р. у кількості близько 20 осіб. На початок
2013 р. їх чисельність складала уже 192 особи, засуджені до довічного
позбавлення волі, а також ті, яким смертна кара була замінена довічним
позбавленням волі [1, с. 1].
Режим відбування покарання в колонії вваж ається одним із
найбільш суворих у Російській Ф едерації. Злочинців тут утримую ть в
умовах, передбачених для колоній особливого режиму камерного типу з
додатковими обмеж еннями й підвищ еними вимогами [1, с. 2].
У ви п равн ій колон ії № 5 засудж ен і утр им ую ться в кам ерах п о д ві
особи [1, с. 2]. У кожній камері є гаряча та холодна вода, а також туалет.
О кремо обладнано загальні душ ові кабіни. Засуджені зобов'язані завж ди
носити одяг лиш е спеціального зразка. [1, с. 2]. Під час прогулянок,
відвідування лазні чи туалету, контакти м іж засудж еними з різних камер
виклю чаю ться [1, с. 2].
Усі дії виконуються виключно по команді наглядача (молодшого офіце
ра), будь-який захід відбувається під наглядом не менш, як трьох співробіт182
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ників, а масові заходи, наприклад, спортивні змагання, перегляд кінофільмів,
шкільне та професійне навчання, не проводяться взагалі [1, с. 2].
Засудженим надаю ться лиш е короткотермінові побачення, а тривалі
побачення заборонено [1, с. 2].
Засудженим надається щ одення прогулянка тривалістю півтори го
дини. Цікаво, щ о остання здійсню ється по двоє, а саме із сусідом по ка
мері [3, с. 1].
У камерах протягом дн я засудженим забороняється не лиш е лягати,
а й сідати на спальні місця [1, с. 2].
Під час кожного виведення засудженого з камери останнього ретельно
обшукують. Камери також підлягають обшуку не рідше, я к один раз на добу.
[1, с. 2]. На заходи, пов'язані з виведенням засудженого за межі камери, остан
ній постійно має перебувати в кайданках [1, с. 2].
У кожній камері встановлено камери спостереження, у зв'язку з чим мо
лодший інспектор у будь-який час доби може спостерігати за тим, щ о відбу
вається в камері. Цікаво, щ о навіть бесіди із психологами колонії (співробіт
никами з числа офіцерського складу) відбуваються в присутності трьох
наглядачів, а письмові тести засуджені заповнюють не знімаючи кайданків.
За будь-які поруш ення реж иму засуджені караю ться поміщ енням д о
карцеру і зниженням пайка.
Останні мають право передплачувати газети, книжки, двічі на місяць
придбавати речі першої необхідності в спеціальному магазині.[3, с. 2].
Засуджені залучаю ться д о праці з пош иття рукавиць, сувенірних
«будьоновок»; цей процес здійсню ється в спеціально відведених камерах
і лиш е по двоє засуджених. [1, с. 2].
Окрім зазначеної вищ е категорії, у виправній колонії № 5 існує щ е й
окремий господарський загін, д о якого входять засуджені з невеликими
строками позбавлення волі, які займаю ться прибиранням території, го
туванням їж і та доглядом за прилеглою територією .[2, с. 3].
Серед найбільш відомих засуджених, які відбували покарання у
виправній колонії № 5, були колиш ній районний прокурор Смоленської
області і вбивця В. Ш араєвський, чеченські польові командири Ю. Ю нусов та А. Хубаєв, серійні вбивці А. А нуф рієв та О. Бичков.
Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, щ о запозичення всього д о 
свіду ф ункціонування ви правн ої колон ії № 5, яка розташ ована на ост
рові О гнєнному (Білозерський район Вологодської області Російської
Ф едерації), або хоча б значної частини, було б недоцільно та невиправ
д ан о з багатьох точок зору. Водночас вивчення характерних р и с реж иму
ц ієї установи, а також проблем, які маю ть місце в процесі її
функціонування, може бути надзвичайно важ ливою під ч ас реф ор
мування вітчизняних кримінально-виконавчих установ.
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Марисюк К.Б. Еще раз о зарубежном опьіте функционирования пенитенциарньїх учреждений
Статья посвящена анализу характерньїх черт одного из наиболее известньїх
уголовно-исправительньїх учреждений постсоветского пространства - исправительной колонии № 5, расположенной на острове Огненний (Белозерский район
Вологодской области Российской Федерации). Рассмотреньї вопросьі, связанньїе с
ее возникновением, исследованьї характерньїе чертьі режима последней. Отдельное внимание сосредоточено на проблемах правового статуса осужденньїх, которьіе отбьівают наказание в ^той исправительной колонии.
Сделан вьівод, что заимствование всего опьіта функционирования ис
правительной колонии № 5, или хотя бьі значительной части последнего,
бьіло бьі нецелесообразно и неоправданно из многих точек зрения. В то же
время, изучение характерньїх черт режима ^того учреждения, а также про
блем, которьіе имеют место в процессе функционирования последнего, может
бьіть чрезвьгчайно важньїм в процессе реформирования отечественньїх уголовно-исполнительньїх учреждений.
Ключевьіе слова: наказание, тюрьма, осужденний, режим, обязанности.
Магу8уик К.В. Опсе Адаіп аЬоиі іогеідп ехрегіепсе оі іипсііопіпд оі репііепііаі е8іаЬ1І8Ьтепі8
ТЬе агіісїе із запсііііей іо іЬе апаїузіз оі опе оі іЬе т о з і кпошп сгітіпаїїуехесиіше езіаЬїізЬтепіз оі ро5і-зоVІеі зрасе - репаї соїопу № 5, іЬаі із їосаіей оп
іЬе Одпіеппуу (Буеїогегзкіу йізігісі оі іЬе Vо1одйа агеа оі Киззіап Рейегаііоп).
ТЬіз езіаЬїізЬтепі із опе оі іше соїопіез оі іЬе зресіаї т о й е іог сопVІсі іо
їііе ітр гізо п теп і, іЬаі ехізі іп Киззіап Рейегаііоп оп іЬіз ііт е . А соїопу із оп
іеггііогу оі іо гте г Кі^і1о-NоVоуе2е^зкіу топазіегу зеїесіей Ьу зоVІеі рошег іп
1917. Аі іігзі іЬеге геіаіпей іЬе «епетіез оі ^еVо1иііоп».
Рігзі сопVІсіз іо їііе ітргізоптепі іп а соїопу №5 шеге йеїшегей іп зргіпд оі 1994
іп ап атоипі аЬоиі 20 регзопз. Оп Ьедіппіпд іп 2013 іЬеіг ^иапіііу шаз 192 регзопз.
ТЬе то й е оі зеїшіпд оі рипізЬтепі іп а соїопу із сопзійегей іо опе оі т о з і зеVе^е
іп Киззіап. Рейегаііоп. Сгітіпаїз аге геіаіпей іп іЬе іе гтз еп^задегі іог іЬе соїопіез оі
іЬе зресіаї то й е оі сЬатЬег іуре шііЬ айгїіііопаї їітііаііопз апй іпсгеазе ^е^иі^етепіз.
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Р о з д і л ІІІ

Іп а репаї соїопу №5 соптосіз ЬоШ оиІ іп сЬатЬегз £ог Ішо регзопз.Сопуісіз
аге ипгїег ап оЬїідаііоп аїшауз Іо шеаг сїоіЬез опіу зресіаїїу зіапгїаггї. ^и^іп§ шаїкз,
VІзіІ о£ ЬаіЬ-Ьоизе ог гезі го о т, сопіасіз Ьеішееп сопVІсІз £гот гїі££егепі сЬатЬегз із
£огЬігїгїеп. А11 асііопз аге ргогїисегї оп іЬе с о т ш а п і о£ зирегуізог (зиЬаІІегп) ехсерІіопаїїу, апу асііоп Іакез ріасе ипгїег зигуеіПапсе по Іезз іЬеп іЬгее етріоуеез, апгї
т а з з теазигез £ог ехатрїе зрогііпд сотреііііопз, ^еVІзіоп о£ тоVІез, зсЬоої апгї
рго£еззіопаї зіиііез, аге поІ сопгїисіегї іп депегаї. СопVІсІз дше зЬогІ-іегт арроіпіт е п із опїу апгї ргоігасіеі арроіпітепіз аге £огЬігїгїеп. СопVІсІз дшез а еVе^у-іау
шаїк Ьу іигаііоп опе Ьоиг апгї а Ьаї£. Іпіегезііпдїу, іЬаі шаїк со т е з Ішо Ьу Ішо,
п атеїу шііЬ а пеідЬЬог оп а сЬатЬег. Рог а іа у сопVІсІз поі опїу Іо їіе іош п Ьиі
аізо зіі іош п іпіо зїееріпд рїасез іп сЬатЬегз із £огЬіііеп. ^и^іпд еVе^у їеаііпд оиі
сопVІсІ £гот іЬе сЬатЬег о£ Ь і т зеагсЬ саге£иїїу. СЬатЬегз аге аізо зиЬ^есі Іо іЬе
зеагсЬ поі їезз іЬап аз опе І іт е оп ішепіу-£оиг Ьоигз.
Кеу ш огіз: рипізктепі, ргізоп, сопуісі, токе, киііез.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПРОБЛЕМИ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

У статті розглянуто основні загальні характеристики й типові проблеми
інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ України
як самостійної системи управління правоохоронною діяльністю відомства;
принципи та пріоритети організації інформаційно-аналітичної діяльності в
напрямі вивчення проблем забезпечення правопорядку й громадської безпе
ки.
Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, протидія злочинності, ін
формаційно-аналітична система, інформаційно-аналітична робота, характеристика
інформаційно-аналітичної діяльності, управління правоохоронним органом.
Постановка проблеми. Результативність боротьби зі злочинними
діянн ям и в правоохоронній діяльності залежить від належної організації
її інф ормаційного забезпечення, щ о представляє собою систему збору,
оброблення, накопичення й використання інф ормації, щ о має значення
для виявлення, попередж ення й розслідування злочинних проявів.
О собливе значення для еф ективної діяльн ості підрозділів Д епарта
менту інф ормаційно-аналітичного забезпечення М ВС У країни має будьяка соціальна інф ормація, щ о містить відомості, які можна використову
вати для протидії злочинності. Такі відомості повинні стосуватися всього
процесу протидії злочинності або якого-небудь його елементу, бути кон
кретними, достатньо повн им и й достовірними.
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