КАЛЕНДАР ПОВІДОМЛЕНЬ
Про незаконне насильство
та надзвичайні події за участю
поліції, які призвели
до травмувань, або смертей
у 2017 році.
У календарі за 2017 рік зібрані повідомлення про випадки незаконного насильства та надзвичайних подій за участю поліції, які призвели до травмувань, або
смертей, включаючи скоєні за її участі ДТП (з вказівкою на порушення правил дорожнього руху або стан алкогольного сп’яніння). Календар складено за матеріалами з
відкритих джерел, але наданий перелік не може вважатись вичерпним. Дивлячись на
десятки випадків жорсткого поводження до абсолютно різних категорій населення,
включаючи неповнолітніх, пенсіонерів, людей з інвалідністю, навряд чи можна казати
про системні зміни у роботі правоохоронних органів, скоріше причиною є зниження
уваги ЗМІ до цієї проблеми.
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31.01.2017
(дата повідомлення)
м. Київ

У Києві двоє поліцейських побили чоловіка за те, що
він знімав їх на відео. Чоловік став свідком того, як на
стоянці біля гаражів поліцейські змушували пройти алко-тест, начебто, пасажира авто, а не водія. Перехожому
здалося, що поліцейські чинять протиправні дії, і він почав
знімати їх на відео. Останнім це не сподобалося, й вони
накинулися на чоловіка з кулаками. Чоловіка повалили
на землю та добряче відгамселили, забрали телефон і
стерли відео. Проте поліцейські не взяли до уваги камеру
вуличного відеоспостереження, яка весь час їх знімала.
Проти правоохоронців порушено кримінальне провадження за статтею перевищення поліцією своїх повноважень із застосуванням насильства.
https://ua.korrespondent.net/city/kiev/3808454-u-kyievipolitseiski-pobyly-cholovika-yakyi-znimav-yikh
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Січень 2017
м. Черкаси

У Черкасах 4 патрульних побили та пограбували чоловіка. У січні 2017 року після доставлення чоловіка до
Черкаського відділу поліції для складання протоколу про
адміністративне правопорушення четверо патрульних
незаконно застосували до доставленого спецзасоби –
наручники, після чого на службовому автомобілі вивезли
в ліс і заволоділи майном потерпілого.
https://antydot.info/news/v-cherkassah-4-patrulnyih-budutsudyt-za-yzbyenye-y-ohrablenye-muzhchynyi/
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19 січня, 2017
с. Монастирище,
Чернігівська область

Поліцейський, перебуваючи за кермом неслужбового автомобіля, біля школи на смерть збив 10-річного хлопчика.
https://zaxid.net/na_chernigivshhini_politseyskiy_bilya_
shkoli_na_smert_zbiv_ditinu_n1415611
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04.02.2017
м. Дніпро

У нічному клубі «Сфера» виник конфлікт між патрульним,
що був у стані алкогольного сп’яніння, і співробітниками
Нацгвардії, в ході якого патрульний погрожував незареєстрованим пістолетом.
https://gorod.dp.ua/news/127916
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20.03.2017
м. Вінниця

Прокуратурою Вінницької області викрито правоохоронців, які знущались над людиною. Слідчими та процесуальними керівниками управління з розслідування
кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури
та процесуального керівництва прокуратури Вінницької
області спільно зі службовими особами управління внутрішньої безпеки у Вінницькій області ДВБ Національної
поліції України у рамках розслідування кримінального
провадження за ознаками кримінальних правопорушень
викрито трьох поліцейських одного з районних відділів поліції Вінницької області, які, перевищуючи свої
службові повноваження, катували людину та незаконно
позбавили її волі.
https://vin.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=202461
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23.02.2017
м. Харків

В ніч з 23 на 24 лютого на вулиці Чкалова в Харкові
24-річний патрульний на службовій машині Toyota Prius
збив 24-річного чоловіка на пішохідному переході. Пішохода з численними травмами доставили в лікарню.
Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом
порушення правил безпеки дорожнього руху лейтенантом поліції.
http://fakty.ictv.ua/ru/proisshestvija/20170224-u-harkovipatrulnyj-zbyv-pishohoda-cholovik-dosi-bez-svidomosti/
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27.02.2017
(дата публікації)
м. Львів

Працівники Залізничного відділу поліції Львова катували
й грабували затриманих. Слідчі встановили 20 епізодів
злочинної діяльності групи, до яких причетні 15 працівників Залізничного відділу поліції Львова.
Було встановлено, що поліцейські, змовившись, систематично перевищують службові повноваження – застосовують фізичну силу (погрожують її застосуванням) до
осіб, які вчинили адміністративні чи кримінальні правопорушення на території району. А за непритягнення до
відповідальності поліцейські вимагали та отримували
грошові кошти від затриманих. Приміром, лише за один
день було задокументовано факт побиття у службовому
кабінеті чергової частини трьома поліцейськими чоловіка,
який перебував на вокзалі напідпитку, та застосування
насильства ще одним патрулем цього ж відділку до іншого
пасажира і отримання від нього 900 гривень.
http://dailylviv.com/news/kryminal/pratsivnyky-zaliznychnoho-viddilu-politsiyi-lvova-katuvaly-i-hrabuvaly-zatrymanykh-42559
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06.03.2017
м. Дніпро

У Чечелівському районному відділенні поліції Дніпра
помер затриманий. Чоловіка 1981 року народження
ввечері 6 березня доставили до райвідділу за підозрою у
вчиненні крадіжки мобільного телефона. За свідченнями
поліції, допитати його не встигли. У поліції зазначають,
що причини смерті невідомі, призначена судово-медична
експертиза.
http://pk.khpg.org/index.php?id=1488887578
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07.03.2017
м. Суми

У Сумах патрульні побили інваліда. Про це написала мати
молодого чоловіка на сторінці у Facebook та додала фото
побитого сина. Усе почалося на трасі, коли у чоловіка, який
їхав у село, зламалася автівка, він вийшов без палочки,
кульгаючи, чим привернув увагу співробітників ДПС, які
подумали, що він напідпитку. На відмову сісти до них в
машину поліцейські повалили хлопця, затягли по землі
в машину та продовжили бити у Сумському районному
відділі поліції. Погрожували, якщо поскаржиться, «лежатиме і машина не знадобиться».
http://hbc.com.ua/proisshestviya/2523-u-sumah-patrulnpobili-nvalda.html
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15.03.2017
м. Київ

Патрульні побили інструктора з водіння. Поліцейські
зупинили автомобіль, за кермом якого був учень, поруч
сидів інструктор. Патрульні заявили, що в автомобілі тоновані стекла, а тому попросили інструктора пред’явити
документи, що він і зробив. Далі патрульні попросили
схеми пересування автомобіля. На що інструктор відповів, що згідно з постановою Кабінету Міністрів «Про
затвердження порядку підготовки водіїв» він не зобов’язаний узгоджувати маршрути пересування з МВС. Однак
патрульний поліцейський заявив, що він тут закон і сам
буде вирішувати, що законно, а що ні. Після словесної
перепалки поліцейські почали бити інструктора.
https://golospravdy.com/patrulni-pobili-instruktora-zvodinnya-za-tonovanij-avtomobil/
3
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17.03.2017
м. Київ

Поліцейські побили чоловіка, який їх викликав. Інцидент
трапився 17 березня після того, як голова одного зі столичних кооперативів викликав патруль, аби ті склали
адміністративний протокол на комунальників через яму
у дворі будинку.
Прибулий на місце патруль не знайшов спільної мови
із заявником. За словами потерпілого, поліцейські відмовилися показати свої посвідчення, вели себе вкрай
недружелюбно та по-хамськи, внаслідок чого виникла
словесна перепалка, яка закінчилася побиттям і затриманням заявника, на якого оформили адмінматеріал за
злісну непокору співробітникам поліції.
http://kriminal.ictv.ua/videos/u-kyyevi-kopy-zhorstokopobyly-golovu-kooperatyvu
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17.03.2017
м. Тернопіль

Патрульні поліцейські Тернополя непропорційно та без
достатніх на те підстав застосували силу до літньої жінки,
яка торгувала цибулею без дозволу на торгівлю. Інцидент
зафільмували перехожі та виклали в інтернет. Відео за
посиланням:
https://golospravdy.com/patrulnye-izbili-starushku-zaprodazhu-luka/
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20.03.2017
м. Славута,
Хмельницька обл.

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка вимагала
гроші з підприємців. До діяльності банди причетний і
один з працівників поліції Київської області. 22-річний
сержант поліції входив до складу групи, що вимагала з
людей гроші, погрожуючи і застосовуючи фізичне насильство.
Зловмисники обирали собі жертв серед підприємців
міст Шепетівка і Славута, що на Хмельниччині, змушуючи повернути вигадані борги. Водночас зловмисники
силоміць утримували потерпілих, погрожували фізичною
розправою, тортурами і відбирали цінності.
https://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/2134816
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21.03.2017
(дата публікації)
м. Луцьк

Луцька міська прокуратура виявила низку правопорушень з боку працівників патрульної поліції міста. Зокрема, під час перевірки виявлено 22 факти безпідставного
застосування працівниками УПП в Луцьку спецзасобів —
кайданок. Не завжди працівники патрульної поліції у
випадках адміністративних затримань громадян повідомляли Регіональний центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги в області. Із 735 затримань
про 153 випадки адмінзатримань Регіональний центр
не інформувався.
http://vgolos.com.ua/news/u_lutsku_patrulni_22_razy_
nezakonno_vykorystovuvaly_kaydanky_257182.html

4

КАЛЕНДАР ПОВІДОМЛЕНЬ Про незаконне насильство та надзвичайні події за участю поліції, які призвели до травмувань, або смертей

15

24.03.2017
(дата публікації)
м. Кривий ріг
(Дніпропетровська
обл.)

Патрульні зупинили автівку жителя Кривого Рогу, не пояснюючи причин. Після словесних прирікань поліцейські
розпилили у салон автомобіля сльозоточивий газ, чим
змусили пасажирів вийти. Далі поліцейські повалили
водія та пасажира на землю, а також розбили мобільний
телефон дівчини-свідка, яка знімала дії поліції на відео.
https://www.youtube.com/watch?v=gNX2bOwDN1g
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08.04.2017
м. Луцьк

Прокуратура Луцька розслідує факт перевищення влади
патрульними поліцейськими. 11 квітня 2017 року слідчим
відділом регіональної прокуратури внесено відомості до
Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого спричинення 08 квітня 2017 року двом лучанам,
у тому числі – неповнолітній особі, тілесних ушкоджень
службовими особами Управління за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК
України (перевищення влади або службових повноважень
працівником правоохоронного органу).
https://www.volynnews.com/news/all/prokuraturarozsliduye-fakt-perevyshchennia-vlady-patrulnymy-/
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11.04.2017
м. Авдіївка
(Донецька обл.)

В Авдіївському відділі поліції солдати ЗСУ стали жертвами
катувань. За словами солдат, таким чином правоохоронці намагалися зробити їх співучасниками вбивства
місцевого жителя. Як повідомив один з постраждалих,
поліціянти повалили його на землю, надягли на голову
пакет, одягали протигаз, душили і били по нирках. Потім
показово знущалися над його напарником, били, щоб
отримати показання щодо вбивства.
http://news.bigmir.net/ukraine/1072705-V-tylu-ne-luchshe-chem-na-fronte--bojcy-VSU-rasskazali-o-pytkah-v-otdeleniipolicii
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14.04.2017
м. Івано-Франківськ

Франківчанка, яку затримали за кермом напідпитку,
заявила, що її побили патрульні. Про це повідомили
у прес-службі патрульної поліції Івано-Франківська:
«В п’ятницю, 14 квітня, до Міської клінічної лікарні №1
звернулася 18-річна дівчина. Вона повідомила, що близько четвертої години ранку працівники патрульної поліції
нанесли їй тілесні ушкодження. Обставини з’ясовуються».
http://report.if.ua/avto/frankivchanka-yaku-zatrymaly-zakermom-napidpytku-zayavyla-shcho-yiyi-pobyly-patrulni/
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18.04.2017
(дата публікації)
м. Миколаїв

У Миколаєві патрульні поліцейські застосували непропорційну силу до літнього чоловіка, якого запідозрили
у порушенні правил дорожнього руху. На відео видно,
як співробітники патрульної поліції витягають чоловіка
з машини, кладуть на асфальт та заламують руки. Відео
за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=fYS5mjiHRzo
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26.04
(дата публікації)
м. Харків

У Харкові п’яний патрульний зі стрільбою погрожував
місцевим мешканцям. Спочатку правоохоронець почав
сваритися з місцевими жителями, які грали у доміно у
дворі багатоповерхівки, потім дістав пістолет та почав
погрожувати, після чого вистрелив у землю. Люди самостійно скрутили та роззброїли стрілка і викликали поліцію.
Правоохоронець стрверджував, що начебто захищав
дружину. За інцидентом проводиться службова перевірка.
https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-harkove-pyanyy-patrulnyy-sostrelboy-ugrozhal-mestnym-zhitelyam-848983.html
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27.04.2017
м. Харьків

У Харкові патрульний поліцейський збив пішохода. 46-літнього постраждалого з тілесними ушкожденнями доставили у лікарню, обставини ДТП з’ясовуються. Відомо, що
полісмен був не на службовому авто.
https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-harkovepatrulnyy-policeyskiy-sbil-peshehoda-711882.html
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01.05.2017
м. Тернопіль

Поліцейські Тернополя незаконно затримали підозрюваного у грабежі чоловіка та жахливо познущались нам
ним. Його били, «підвішували», під’єднували струм до
кінцівок та ґвалтували шваброю. Усе насильство поліцейські знімали на телефон та шантажували, що викладуть
відео в інтернет.
https://censor.net.ua/blogs/6533/mene_bili_strumom_
ta_valtuvali_shvabroyu_u_ternopol_zayavlyayut_pro_
katuvannya_v_polts
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07.05
м. Запоріжжя

У Запоріжжі патрульні через необачність переїхали жінку
службовою машиною.
За інформацією ЗМІ, між групою людей і поліцейськими
виник конфлікт. Поліцейські затримали одного з чоловіків за підозрою у пограбуванні. Потерпіла намагалася
захистити затриманого. Далі компанія оточила патрульний автомобіль і заблокувала його рух. За попередніми
даними авто патрульних наїхало жінці на ногу, після чого
вона впала і вдарилась головою об асфальт, потім машина
переїхала її переднім колесом. Потерпілу доставили до
лікарні, прооперували, вона знаходиться без свідомовсті
і на штучній вентиляції легень.
https://www.unian.net/incidents/1915188-poyavilosshokiruyuschee-video-kak-patrulnyie-pereehali-jenschinuv-zaporoje.html
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24

09.05.2017
м. Дніпро

25

10.05.2017
(дата публікації)
м. Київ

26

19.05.2017
(дата публікації)
с. Біленьке
(Запорізька обл.)

27

Травень, 2017
м. Івано-Франківськ

У Дніпрі поліція побила ветеранів АТО. Усе почалося з
сутички між ветеранами АТО та представниками партії
«Соціалісти» через те, що останні прийшли до монументу Слави з червоними прапорами. Поліція, аби не
допустити зіткнення протилежних сторін, вирішила чомусь «провчити» ветеранів. У ході сутички з чисельною
перевагою близько 8 до 1 добре екіпіровані поліціянти
побили та відтіснили ветеранів АТО, серед яких мінімум
11 осіб отримали травми різної тяжкості, двоє евакуйовані
«швидкою», у одного – черепно-мозкова травма.
При цьому поліціянти, не стидаючись, виривали у людей,
які намагалися їх зняти, телефони і били камери. Крім
цього, діючі в натовпі під час мирної акції, правоохоронці
використовували сльозогінний газ та кийки.
http://dniprograd.org/2017/05/09/u-dnipri-9-travnya-neobiyshlosya-bez-biyki-politsiya-pobila-veteraniv-ato_56490
У Києві поліція побила членів добровольчого руху ОУН.
Зокрема, силовики напали на виконувача обов’язків
голови київської міської організації ДР ОУН. «Під час
штурму офісу силовики вкрали документи, банківські
карти та техніку. Вони почали бити членів нашого руху,
зокрема і дівчат. Били нас хвилин 15-20, переходячи
від однієї групи до іншої. В той же час вони взяли мою
мазепинку (головний убір Українських січових стрільців, —
ред.), буквально засунули в гортань і кричали «Умри,
Бандера!» — заявив він.
https://informator.news/pomry-bandera-yak-politsiyakatuvala-dobrovoltsya-oun/
Поліціейські закрили зв’язаного чоловіка в гаражі, на
ранок дружина знайшла його мертвим. Напередодні
чоловік випив і влаштував сварку з дружиною, через що
сусіди викликали поліцію. Поліцейські забрали чоловіка
до райвідділу, а через кілька годин привезли і зачинили
в гаражі, сказавши дружині не чіпати його до ранку. На
ранок дружина знайшла чоловіка мертвим зі слідами
побоїв і зв’язаними руками.
https://www.061.ua/news/1659473
Після сварки з дружиною на подвір’ї власного будинку чоловіка жорстоко побили троє працівників поліції. Чоловік
стверджує, що поліцейські били його по ребрах, по ногах
та руках, двічі бризкали в очі невідомою речовиною. Після
побиття він звернувся до лікарні, де пробув на денному
стаціонарі 4 дні, що підтверджує виписка з медичної
картки стаціонарного хворого. Коли чоловік виписався з
лікарні, написав скаргу до відділу внутрішньої безпеки з
проханням провести службове розслідування. Матеріали
за його заявою було передано до обласної прокуратури,
де повідомили, що «працівники поліції діяли в межах
закону та нічого не порушували». На початку жовтня
суд задовольнив скаргу чоловіка вже на бездіяльність
прокуратури та зобов’язав уповноважену особу обласної
прокуратури внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
http://legalspace.org/ua/noviny/uspishna-praktika/
item/10506-pobyly-pravookhorontsi-sud-vyznavbezdiialnist-prokuratury
7
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30 травня, 2017
м. Харків

В Харькове полицейский устроил стрельбу на рынке изза клубники. На рынке на ул. Героев труда за стрельбу из
своего травматического пистолета был задержан Виталий
Лисинский, старший инспектор батальона патрульной
службы полиции особого назначения «Харьков». Об этом
сообщила пресс-служба Нацполиции Харькова.
https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/
1357154304382530

29

2 червня, 2017
м. Київ

Начальника Обухівського райвідділу поліції Дениса
Ярославського взяли під варту строком на два місяці.
За даними прокуратури Ярославський підозрюється у
зловживанні своїм службовим становищем задля викрадення людини.
https://zaxid.net/nachalnika_obuhivskoyi_politsiyi_
areshtuvali_za_pidozroyu_u_sprobi_vikradennya_
biznesmena_do_rf_n1427697

30

12.06.2017
м. Запоріжжя

Слідчі прокуратури розслідують провадження за фактом
застосування працівниками Управління патрульної поліції
засобів фізичного впливу та спецзасобів, що сталося у
Комунарському районі Запоріжжя 12 червня.
https://zp.depo.ua/ukr/zp/zaporizki-patrulni-pobilizatrimanogo-cholovika-20170614588607

31

18.06.2017
(дата публікації)
м. Одеса

32

18.06.2017
м. Київ

Патрульні побили туриста з Кропивницького за те, що
він зробив їм зауваження. За словами постраждалого,
він йшов по Куликовому полю, тоді як назустріч йому
пішохідною частиною без сигнальних маячків рухався
патрульний автомобіль, який дивом його не зачепив.
Хлопець вилаявся на патрульних, після чого автомобіль
розвернувся і зупинився поряд з ним. Патрульні вийшли,
надягли на хлопця наручники і двічі вдарили кийком по
голові, після цього катали містом, відмовляючи погрозами
скаржитись на їхні дії. Далі доставили до відділу поліції,
де повідомили про можливе порушення кримінальних
справ за статтями «спротив співробітникам поліції при
виконанні» і «хуліганство». У поліції хлопцю стало зле і
його шпиталізували. Після цього хлопець написав зяаву
в поліцію на дії патрульних.
Патрульна поліція поки не дає коментарів, інформація
перевіряється.
https://usionline.com/2017/06/18/patrulnye-izbili-turistaza-sdelannoe-zamechanie-odesskij-aktivist/
Працівники поліції напали на фотокореспондента Максима Требухова після Маршу рівності. Журналіст намагався
зняти як копи намагаються когось затримати, але представник поліції без розпізнавальних знаків, без жетона,
без маркерів, у захисному спорядженні і шоломі почав
заважати. На зауваження та демонстрацію посвідчення
поліціейський почав почав бити по камері і намагався
її відібрати. Інший представник поліції завдав кількох
ударів журналістові по корпусу.
https://zaxid.net/politseyski_napali_na_fotokorespondenta_
pislya_marshu_rivnosti__u_kiyevi_n1429005
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26.06.2017
м. Дніпро

Співробітники Придіпровського відділу поліції побили
затриманого. Про це повідомила його дружина на сторінці
у Facebook, додавши до посту фотографії зі слідами катувань. Вона відзначила, що її чоловік був затриманий за те,
що він викинув одноразовий стаканчик у неналежному
місці. За її словами, чоловіка привезли до Самарського
райвідділу і почали знущатися: били гловою об стіну,
душити, виламувати пальці, погрожувати, що можуть зробити з ним усе, що захочуть, і не давали зателефонувати.
http://dnipronews.com.ua/novosti/7038-pytki-za-mussorv-dnepre-policiya-izbila-zaderzhannogo.html

34

26.06
м. Івано-Франківськ

В Івано-Франківську 25-літній інспектор Управління
патрульної поліції скоїв ДТП у стані алкогольного сп’яніння. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 5
постраждалих були доставлені в лікувальні заклади
міста. За інформацією прокуратури, разом з нетверезим поліцейським в салоні авто знаходились ще троє
співробітників поліції.
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2254980-panyjpatrulnyj-vyletel-na-vstrecnuu-vo-frankovske-pateropostradavsih.html

35

03.07.2017
м. Київ

У Києві поліція, яка приїхала на «розбірки» екс-учасників
АТО та відвідувачів одного із кафе столиці, затримала та
побила ветерана АТО. Про це повідомляють в соцмережах
активісти, що захищають побитого АТОвця.
http://umoloda.kiev.ua/number/0/2006/113238/

36

05.07.2017
м. Харків

У Харкові сталася ДТП за участю поліцейського на службовому авто – патрульний автомобіль протаранив стовп.
За кермом автомобіля перебував полковник поліції. Як
повідомляють очевидці аварії, поліцейський перебував
в стані алкогольного сп’яніння. Про це свідчить і його
поведінка у лікарні, яку вдалося зняти на відео. Хоча сам
винуватець ДТП наполягав, щоб був тверезим.
https://24tv.ua/pyanyuchiy_politseyskiy_na_sluzhbovomu_
avto_protaraniv_stop_u_harkovi_zyavilos_video_n837820

37

06.07.2017
м. Мар’їнка
(Донецька обл.)

Журналістка «1+1» заявила, що поліцейські на блокпості
поблизу Мар’їнки 6 липня під час конфлікту зі знімальною
групою повалили її на землю і перезаряджали зброю над
її головою. За її словами, причиною конфлікту знімальної групи була не відсутність у журналістів відповідних
документи, а їх намір зафіксувати правопорушення, яке
здійснювали люди у поліцейській формі при спілкуванні
з журналістами.
http://www.pravda.com.ua/news/2017/07/7/7148994/

9

38

07.07.2017
м. Львів

Патрульні збили жінку у центрі Львова. У Львові патрульні,
які їхали на виклик, збили на неврегульованому пішохідному переході 29-річну жінку. «Екіпаж їхав за викликом
до місця масової бійки. Були включені сині та червоні
мигалки. Автомобіль здійснював поворот наліво, і жінка
потрапила в «мертву зону», тобто її не було видно», – повідомив начальник управління патрульної поліції міста.
Жінка зазнала тілесних ушкоджень, тож на місці події
їй надали першу медичну допомогу і доставили в лікарню. Медики діагностували у потерпілої забиття голови і
м’яких тканин.
Https://24tv.ua/patrulni_zbili_zhinku_u_tsentri_lvova_
n838631

39

16.07.2017
м. Кропивницький

Кропивницькі підлітки заявляють, що їх побили поліцейські. За словами одного з хлопців, подія сталася о другій
ночі, коли він з ще сімома друзями йшов з розважального
закладу до супермаркету. «Біля нас проїжджала патрульна
машина. Один з моїх товаришів сказав: «О, копи їдуть».
Автомобіль патрульних під’їхав до нас, звідти вийшли
троє патрульних і говорять: «Що ви, мурчики, кричите?»
При цьому патрульні не представилися на наше прохання. 21-річна дівчина, яка була з нами, запитала у них, що
вони хочуть. Патрульні почали ображати її словами, а
коли її хлопець сказав їм, щоб вони не ображали її, один
з патрульних вдарив його по щоці. Дівчина підбігла до
кривдника, а він вдарив її у груди», – розповідає хлопець.
Він у цей час стояв осторонь та знімав все на відео. На
питання, що сталося, його також вдарили і затягли в патрульний автомобіль та повезли до міськвідділу поліції,
де змушували видалити запис з мобільного телефону.
Поліція зазначає, що інцидент мав місце, але факт побиття
категорично заперечує.
http://dozor.kr.ua/post/kirovogradski-pidlitki-zayavlyayutscho-ih-pobili-politsejski-na-poltavskij-video-2249.html

40

17.07.2017
с. Верховина
(Івано-Франківська
обл.)

У Верховині у відділку поліції побили хлопця, після чого
він опинився в реанімації і йому було видалено селезінку.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст
“Дорожнього контролю”. Він побував як у лікарні, так і у
відділку поліції, спілкувався з родичем хлопця, медпрацівниками та керівництвом місцевої поліції. Перші все
підтвердили, та повідомили про погрози та залякування
зі сторони поліції.
Згодом журналіст опублікував відео з лікарні, де один з
працівників ЦРЛ розповів, що хлопця побили в поліції.
Також на відео є коментарі представників поліції Верховини, які стверджують, що хлопець був напідпитку і сам
заподіяв собі тілесні ушкодження.
https://westnews.com.ua/skandal-u-verhovini-politseyskihzvinuvachuyut-u-pobitti-hloptsya-politsiya-stverdzhuyeshho-vin-sam-vpav-video/
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20.07.2017
(дата публікації)
с. Покровськ,
Донецька обл.

Дільничі катували людей, щоб збільшити розкриття злочинів.
Трьох дільничних офіцерів сектору превенції Покровського відділу поліції затримали за підозрою у перевищенні
службових повноважень, зокрема, у катуваннях та збуті
наркотиків.
Слідство встановило, що правоохоронці з метою підвищення своїх показників у роботі з виявлення та розкриття кримінальних та адміністративних правопорушень,
систематично фабрикували докази винуватості осіб у
кримінальних провадженнях.
Зокрема, підозрювані передавали наркозалежним наркотики для подальшого їх притягнення до кримінальної
відповідальності. Крім того, зафіксовано факти побиття
та катування затриманих осіб.
http://www.pravda.com.ua/news/2017/07/20/7150132/

42

27.07
м. Миколаїв

Вночі у Миколаєві четверо патрульних побили чоловіка
до струсу мозку. Як розповів журналістам чоловік, він і
його дружина, яка знаходиться на 8-ому місяці вагітності
поверталися додому. «Я йшов зі своєю вагітною дружиною, – розказує чоловік. – На переході горіло червоне
світло, але якісь хлопці почали переходити дорогу. Я їм
свиснув і намагався їх зупинити. Поруч у цей момент
проїжджала машина патрульних. Вона зупинилася, з
авто вийшли 4 людини і, не пояснюючи жодних причин,
побили мене ногами, штовхали мою вагітну дружину. Я
викликав «швидку». Мабуть, вони подумали, що я свистів
ім. Більше ніяких причин для їх дій я не можу знайти».
Лікарі констатували у чоловіка струс мозку.
https://www.0512.com.ua/news/1740436

43

27.07.2017
(дата публікації)
м. Івано-Франківськ

Прокуратура Івано-Франківської області розпочала розслідування за фактом побиття ув’язнених працівниками
поліції. В ході медичного огляду в ув’язнених виявлено
ряд тілесних ушкоджень, в одного — забій нирок та струс
головного мозку, а в іншого — травми грудної клітки та
забій лівої нирки, які, з їхніх слів, вони отримали під час
допиту в службових кабінетах поліції.
http://ifr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=212820

44

09.08.2017
м. Тернопіль

Студент-сирота каже, що його побила поліція. З важкими травмами голови у нейрохіругічному відділенні
Тернопільської університетської лікарні вже більше місяця лежить сирота, студент педуніверситету. За словами
хлопця, його нещодавно побили правоохоронці. Чому
били — не говорили. На сьогоднішній день хлопець не
ходить, говорити йому важко.
https://te.20minut.ua/Kryminal/student-sirota-kazhe-schoyogo-pobila-politsiya-10637290.html
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45

09.08.2017
(дата публікації)
м. Запоріжжя

На лаві підсудних опинився дільничний офіцер поліції,
який безпідставно застосував фізичне насильство до
громадянина. Під час розслідування встановлено, що
дільничий офіцер поліції у квітні поточного року перевищуючи владу та службові повноваження працівника
поліції, безпідставно наніс потерпілому не менше 3 ударів
руками та ногами по голові, чим спричинив йому легкі
тілесні ушкодження.
https://zap.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=213547

46

18.08.2017
м. Київ

У Києві п’яний поліцейський за кермом автомобіля Subaru
збив мотоцикліста. Постраждалого шпиталізували. Наряд
патрульних, що прибув на місце пригоди, відмовлявся
опитувати свідків і запропонувати водію пройти тест на
стан алкогольного сп’яніння.
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-kieve-pyanyijpolitsejskij-sbil-mototsiklista-sotsseti.htm

47

30.08.2017
м. Кривий Ріг
(Дніпропетровська
обл.)

У Кривому Розі поліцейські побили 29-літнього чоловіка
після того, як він відмовився показати паспорт. За словами брата постраждалого, чоловік прямував до родичів,
коли його зупинили працівники поліції, запідозривши у
крадіжці кабелю, і попросили пред’явити паспорт. Після
відмови, за словами очевидців, поліцейські почали бити
його по голові і обличчю. Далі чоловіка доставили у ПНД
для огляду на предмет алкогольного та іншого сп’яніння,
результат тесту виявився негативним. Після того відвезли в лікарню для надання невідкладної допомоги та за
рішенням суду заарештували на 7 діб за статтею 185
КУпАП, чим не дозволили заявити в прокуратуру про
побиття та зняти побої.
https://1kr.ua/news-35538.html

48

31.08.2017
(дата публікації)
м. Дніпро

На дитячому майданчику поліцейські побили батьків на
очах у дітей.
Інцидент трапився ввечері на дитячому майданчику — гучні ігри дітей так допекли сусідам, що ті викликали поліцію.
Коли поліція прибула, то одразу почала розбиратись із
галасливими дітьми. Поряд були батьки, вони почали
втручатись у розмову поліції. Це розлютило патрульних,
і вони накинулись на батьків і навіть побили їх ногами
та бризкали сльозогінним газом. Все це відбувалось на
очах у дітей. Одного з батьків поліція скрутила і забрала
у райвідділок.
В мережі також з’явилось відео цього інциденту.
https://24tv.ua/noviy_skandal_z_politsiyeyu_na_dityachomu_
maydanchiku_kopi_pobili_batkiv_na_ochah_u_ditey_
n721090
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49

02.09.2017
м. Дрогобич
(Львівська обл.)

50

02.09.2017
с. Чернобаївка
(Херсонська обл.)

51

Вересень 2017 р.
м. Київ

Начальника Дрогобицької поліції звинуватили у побитті
затриманиих.
Про це один з постраждалих заявив під час прес-конференції в Укрінформі. Він розповів, що 2 вересня поточного року він разом зі своїм братом та батьком були
у місті Дрогобич на Львівщині у справах оформлення
спадщини. Того дня їх затримали співробітники карного
розшуку місцевої поліції за підозрою у вчиненні квартирних крадіжок. При цьому в ході допиту з’ясувалося,
що затриманим уже інкримінують підпал машин у місті
Трускавець, потім – пошкодження чужого майна у місті
Стрий і навіть роботу на ФСБ Російської Федерації.
«Опери допитували нас, якщо це можна так сказати, а
насправді - чинили тортури, не давали води, заставляли
роздягатися... Найменше, що зі мною чинили опери, – це
плювали мені в обличчя. Те саме робили з моїми родичами. Начальник Дрогобицької поліції завдавав мені ударів
у голову та у пах. При цьому це відбувалося в присутності
місцевого прокурора», – розповів чоловік.
Начальник Дрогобицького відділу Нацполіції у Львівській
області заперечив неправимірні дії поліції.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2303840-nacalnika-drogobickogo-viddilu-nacpolicii-zvinuvatili-u-pobitti-zatrimanih.html
У Чернобаївці 2 вересня екіпаж патрульної поліції з
Херсона на автомобілі Тойота на великій швидкості переслідував неповнолітнього правопорушника на мопеді.
Коли врешті-решт його зупинили, правоохоронці явно
перевищили свої повноваження – всі разом побили втікача. Про це повідомляється на сторінці Білозерської
районної газети «Придніпровська зірка» в соцмережі.
http://khersonline.net/novosti/proisshestviya/91890-v-chernobaevke-patrulnye-izbili-nesovershennoletnego-narushitelya-na-skutere-socseti.html

Прокуратура міста Києва встановила причетність поліцейського до викрадення бізнесмена. Як установлено слідством, у вересні поточного року вказаний поліцейський,
використовуючи свої знайомства та будучи обізнаним про
способи проведення оперативних заходів з встановлення
місцезнаходження осіб, надав двом чоловікам відомості
про місце перебування одного зі столичних підприємців.
Скориставшись цими даними, 29 вересня 2017 року вказані чоловіки здійснили викрадення бізнесмена. Після
цього, за співучасті поліцейського, зловмисники вивезли
потерпілого на автомобілі до одного із сіл у Києво-Святошинському районі Київської області, де утримували
близько доби, вимагаючи віддати їм грошові кошти у
сумі 500 тис грн.
Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=218168
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52

11.09.2017
(дата публікації)
Луганська обл.

Правоохоронця, який на ґрунті неприязних відносин
побив громадянина, судитимуть на Луганщині. Слідчими
прокуратури Луганської області встановлено, що співробітник поліції, на ґрунті раптово виниклих неприязних
відносин, умисно та протиправно наніс громадянину
України тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості,
що викликали тривалий розлад здоров’я останнього.
http://lug.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=215207

53

27.09.2017
м. Київ

Поліція побила і застосувала газ проти жінок біля скандального будівництва АЗС на вулиці Ревуцького. Поліцейські грубо відштовхували жінок, які протестували
проти знищення тільки що висадженого парку та кинули
одну жінку на землю. Коли за неї заступились інші жінки,
поліція почала розпилювати газ.
http://asn.in.ua/ua/news/news/124447-geroi-dnja-policijaizbila-i-primenila-gaz-protiv.html

54

02.10.2017
(дата публікації)
м. Дніпро

У Дніпрі патрульний поліцейський підозрюється у перевищенні службових повноважень. Слідчим управлінням
прокуратури Дніпропетровської області здійснюється
досудове розслідування у кримінальному провадженні
відносно заступника командира батальйону Управління
патрульної поліції у Дніпрі за скоєння кримінального
правопорушення. Встановлено, що вказаний поліцейський,
за відсутності будь-яких підстав, незаконно застосував
до громадянина фізичне насильство та спеціальні засоби
(наручники), чим спричинив потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості у вигляді закритого перелому
ліктьової кістки.
http://dnipr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
t=rec&id=216540&fp=40

55

05.10.2017
(дата публікації)
Кіровоградська обл.

В Кіровоградській області демобілізований учасник
АТО повісився після візиту в районний відділ поліції.
За словами родичів чоловіка, його забрали співробітники поліції і більше доби катували, вибиваючи зізнання. АТОшника звинуватили у побитті власної дружини.
Чоловік не став доводити свою невинуватість і через
кілька днів покінчив з собою.
В обласній поліції підтвердили факт самогубства АТОшника. Однак інформацію про тортури чоловіка в поліції
не коментують, посилаючись на службове розслідування.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2017-10-05/
razgoraetsya-skandal-iz-za-samoubiystva-atoshnika-posle-pyitok-v-politsii-video/109350
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56

09.10.2017
м. Одеса

В Одесі патрульні поліцейські протягом 20 хвилин знущалися над хлопцем за розпивання пива. Про це повідомляє
джерело у Facebook. На відео видно, як правоохоронці
скрутили молодого чоловіка, а потім застосували до нього
фізичну силу. У виданні зазначають, що в обличчя хлопцеві
бризкали газовим балончиків і намагалися його душити.
Небайдужі жінки намагалися заступитися за постраждалого, проте патрульні грубо відштовхували їх.
http://www.bagnet.org/news/odessa/344835/v-odessepatrulnye-izbili-parnya-za-raspitie-piva-video

57

18.10.2017
м. Кропивницький

Патрульні поліцейські побили чоловіка у Кропивницькому. Подія сталась 18 жовтня о 19 годині. На розі вулиць Барболіна та Суворова біля чоловіка зупинилась
патрульна машина. З неї вийшли троє поліцейських та у
грубій формі погукали чоловіка, після чого наблизились,
почали штурхати і повалили на землю. Коли чоловік упав,
поліцейські стали наносити удари ногами йому по тілу
та голові. Це все бачили діти, які грались на дитячому
майданчику поблизу перехрестя. Малеча була просто
шокована ситуацією і підбігла до знущальників. Патрульні,
нічого не пояснюючи, сіли в автівку і рушили геть.
Медики госпіталізували громадянина до обласної лікарні.
Наряди поліції, які прибули за викликом, пояснювали
ситуацію іншим чином і заперечували побиття. Мовляв,
що чоловік був напідпитку і сам наніс собі тілесні ушкодження.
https://mandarin-news.kr.ua/suspilstvo/patrulni-politseiskipobyly-cholovika-u-kropyvnytskomu

58

19.10.2017
с. Миколаївка
(Донецька обл.)

Били і душили: житель Донеччини розповів, як його катували поліцейські та вимагали в нього гроші.
«Цивільна дружина відкрила двері по домофону. Вони
зайшли, почали вп’ятьох мене буцать як футбольний м’ячик. Я почав сильно кричати, вони мені засовували в рот
пакет, щоб не було чутно. Били мене близько півгодини», —
розповів чоловік. Він зазначив, що після цього його забрали до відділку і знущалися вже там, погрожуючи відкрити
справу за зґватлування власної дружини, якого насправді
не було. Поліцейські хотіли занурити чоловіка головою
в унітаз, потім заламали на підлозі, почали бити, а їхній
начальник справив на голову затриманому свої потреби.
Чоловік зазначив, що поліцейські дзвонили його матері,
яка мешкає у Росії, та вимагали перерахувати гроші на
картку.
Двом поліцейським пред’явлено підозру про вчинення злочину, але вони вийшли на свободу під заставу в
сумі 128 тисяч гривень. Ще троє поліцейських, які брали
участь в побитті, продовжують виконувати свої службові
обов’язки.
https://dn.depo.ua/ukr/dn/bili-i-zanuryuvali-golovu-utualet-zhitel-donechchini-rozpoviv-yak-yogo-katuvalipoliceyski-20171019660402
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21.10.2017
(дата публікації)
м. Миколаїв

В Миколаєві співробітники поліції побили десантника,
який посварився з дружиною. За словами волонтера,
десантник поскандалив з дружиною, і вона його вигнала.
Коли чоловік почав стукати в двері, дружина викликала
поліцію. «Правоохоронці наділи наручники, виволокли
на вулицю, доколупались до чуба, потім били за те, що
десантник, потім за те, що патріот, — зазначила активіст. —
Вибили зуб, травмовані ребра, дихає насилу, око запливло повністю. Камеру вимкнули, напарник поцікавився
у того, хто бив, чи не забув той її вимкнути. Потерпілий
викликав інший наряд, але він приймати заяву від десантника не захотів»..
https://beztabu.net/nikolaevskie-patrulnye-izbilizakovannogo-v-naruchniki-bojca-ato_n8197

60

24.10.2017
м. Київ

Представники поліції особливого призначення побили
в Святошинському суді Києва журналіста «Громадського» Дмитра Реплянчука, а також затримали журналістів
інформагентства УНІАН та інтернет-видання «Страна» Сергія Лефтера, який також отримав кілька ударів,
і Кирила Малишева. Правоохоронці поклали Реплянчука
на землю і били ногами і руками, намагалися заламати,
незважаючи на те, що він показував їм журналістське
посвідчення. Всі ці дії записувалися на камеру, яку поліцейські пізніше розбили. Потім представник патрульної поліції допоміг журналісту підвестися і вивів його
з будівлі суду. При цьому він показував правоохоронцям
своє журналістське посвідчення, яке під час бійки вибили з рук та разом з усіма затриманими його відвезли
в Шевченківське відділення поліції.
http://ua.telekritika.ua/society/pol%D1%96ts%D1%96yapobila-korespondent%D1%96v-gromadskogo-%D1%96un%D1%96an-u-svyatoshinskomu-sud%D1%96-678660

61

25.10.2017
м. Київ

Столичні патрульні здійснили наїзд на людину. Внаслідок
зіткнення у машині пошкодилось лобове скло. ДТП сталась у Голосіївському районі Києва. Патрульний автомобіль «Toyota Prius» збив пішохода. Відомо, що внаслідок
зіткнення людина отримала тяжкі травми. Потерпілого
госпіталізували до столичної лікарні.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119?utm_source=seocopy

62

27.10.2017
м. Миколаїв

У Миколаєві двоє нетверезих дільничних інспекторів
поліції влаштували бійку з відвідувачами розважального
закладу. Наразі поліцейські відсторонені від виконання
службових обов’язків.
http://ua1.com.ua/society/dvoe-policeyskih-pobilividviduvachiv-rozvazhalnogo-zakladu-v-mikolaevi-36299.html
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63

27-28.10.2017
м. Київ

64

30.10.2017
(дата публікації)
м. Суми

65

08.11.2017
м. Херсон

66

12.11.2017
м. Мерефа
(Харківська обл.)

Уночі з 27 на 28 жовтня в Києві відбувся поліцейський
рейд на нічний клуб Jugendhub. Без пояснення причин
представники правоохоронних органів влаштували обшук серед відвідувачів вечірки, «почали вивертати всім
кишені, бити відвідувачів, потім перевіряти чоловіків на
предмет ухилення від військової служби і кудись вивозити. Били людей абсолютно без приводу — всі були налякані
і зовсім не чинили опору. До відвідувачів застосовувалась
надмірна фізична сила, про це свідчать плями крові на
підлозі. Як виявилося пізніше, частину відвідувачів клубу
доправляли до поліцейської дільниці Шевченківського
району, інших — до військкомату на ДВРЗ».
https://www.unian.ua/incidents/2212981-politsiya-pidchas-reydu-v-kijivskomu-klubi-pobila-vidviduvachiv-izabrala-u-viyskkomat-zmi.html
Заяву колишнього військового про побиття патрульними
вивчає прокуратура.
Конфлікт між патрульними та колишнім військовим, що
брав участь у збройному конфлікті на Сході, стався в
Сумах минулого тижня. В результаті чоловік потрапив
до лікарні.
Поліцію викликала колишня дружина військового. За
словами потерпілого, патрульні застосували до нього
кайданки, фізичну силу, провели у квартирі обшук. «Я
хотів зв’язатися зі своїм адвокатом — в мене забрали
телефон, попробував вийти, звернутися до сусідів по
допомогу — мене побили, скрутили, затягнули в хату», —
розказав колишній військовий.
За словами прес-секретаря прокуратури Сумської області,
у прокуратурі по заяві чоловіка відкрили кримінальне
провадження.
http://tv.sumy.ua/kolyshnij-vijskovyj-pozvavsya-sudu-napatrulnyh/
Поліцейський побив неповнолітнього учня Херсонського
ПТУ №2. Про це заявив директор училища.
http://www.newday.kherson.ua/index.php/component/
content/article/6-criminal/4539-2017-11-08-11-25-14.html

У Харківській області у відділенні поліції з невідомих
причин помер чоловік. Труп 34-річного чоловіка виявили
12 листопада о 8:00 в коридорі адміністративної будівлі
Харківського відділу поліції в місті Мерефа.
Встановлено, що чоловіка з 2016 року розшукували за
підозрою у скоєнні крадіжки. 11 листопада близько 19:30
його доставили до відділу поліції для дачі пояснень.
Близько 22:00 він поскаржився на погане самопочуття,
йому викликали швидку. Після огляду чоловік від госпіталізації відмовився. Наступного дня, 12 листопада, о
8:00 померлого виявили робітники Харківського відділу
поліції в коридорі на другому поверсі адміністративної
будівлі без ознак життя.
http://www.unn.com.ua/uk/news/1698461-u-kharkivskiy-oblastiu-viddilenni-politsiyi-z-nevidomikh-prichin-pomer-cholovik
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12.11.2017
м. Суми

У Сумах п’яний офіцер поліції протаранив патрульний
автомобіль. Нетверезий поліцейський намагався припаркувати автомобіль, а в результаті зіткнувся з бордюром і
припаркованим авто патрульних. Поліцейський отримав
тілесні ушкодження.
https://www.unian.net/incidents/2240576-v-sumahpyanyiy-ofitser-politsii-protaranil-patrulnyiy-avtomobil.html

68

17.11.2017
м. Коростишев,
Житомірська область

Підполковник поліції разом з сином і кумом побив та
катував чоловіка протягом 5 годин. Потерпілий стверджує,
що родичі вимагали у нього ключі від будинку, який став
предметом спору. 36-річний потерпілий поскаржився, що
його погрожували вбити і змусили копати собі яму в лісі.
http://expres.ua/news/2017/11/17/272171-nebezpechnaspadshchyna-zhytomyri-pidpolkovnyk-policiyi-katuvav-brata

69

16.12.2017
м. Кропивницький

Шість працівників поліції катували чоловіка струмом,
щоб отримати зізнання у злочині.
http://magnolia-tv.com/video-news/2017-12-16/100460-ukropivnitskomu-pol-tseisk-katuvali-lyudinu-v-deo?prov=ukrnet

70

21.12.2017
м. Черкаси

У центрі Черкас поліцейський “під кайфом” прямо на
“зебрі” насмерть збив пішохода. Слідчим відділом прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру
інспектору роти Управління патрульної поліції, який,
перебуваючи за кермом автомобіля “ВАЗ”, внаслідок вживання наркотичних засобів, рухаючись з перевищенням
швидкості в м. Черкаси, вчинив наїзд на пішохода, який
переходив проїжджу частину на пішохідному переході, та
від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.
http://provce.ck.ua/povidomleno-pro-pidozru-pratsivnykupatrulnoji-politsiji-z-vyny-yakoho-v-dtp-zahynuv-zhytelm-cherkasy/
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