
 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я 
 

 

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР№2 
філії Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області 

 
Начальник сектору 
 
 
Контактні дані: 
 

Гладько Сергій Дмитрович, майор внутрішньої служби 
_______________________________________________________ 
поштова адреса: вул. Героїв Чорнобиля, 30, смт. Літин, 22300 
тел.: 097-574-51-15 
електронна скринька: vn10@probation.gov.ua 

Графік роботи: понеділок – четвер: 09:00 – 18:00 
п’ятниця: 09:00 – 16:45 
обідня перерва: 13:00 – 13:45 
вихідний: субота, неділя 

 

Завдання і функції уповноваженого органу з питань пробації визначені Законом України «Про 

пробацію», Кримінальним, Кримінальним процесуальним, Кримінально-виконавчим кодексами України 

та іншими законами України. 

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...  

 забезпечення безпеки  суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень; 

 надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого 

рішення (складення досудової доповіді); 

 організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі; 

 пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, 

спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння 

у вирішенні проблемних питань); 

 допомога особі, яка готується  до звільнення з місцьпозбавленняволі, в адаптації до життя в 

суспільстві.  

 
ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ? 
 особа, щодоякоїскладаєтьсядосудовадоповідь; 
 особа, засуджена до покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи; 
 особа, якійпокарання у видіпозбавленняволізамінено на покарання у 

видігромадськихабовиправнихробіт; 
 особа, звільнена з випробувальнимтерміномвідвідбуванняпокарання у видіпозбавлення 

(обмеження) волі; 
 звільненавідвідбуванняпокараннявагітнажінка та жінка, яка маєдитинувіком до трьохроків; 

особа, яка готується до звільнення з місцьпозбавленняволі. 
 
ПЕРЕВАГИ ПРОБАЦІЇ: 

ДЛЯ ОСОБИ, яка вчинила правопорушення: 
 можливість змінитись без перебування у місцях позбавлення волі (ізоляції від суспільства), 

підтримка на шляху до змін; 
 збереженнясімейнихстосунків та зв’язків у громаді; 
 збереженняроботи та житла; 
 позитивнийсоціальнийефект: особа не втрачаєсоціальнізв’язки та шанс створитисім’ю. 

 
 
ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА (ГРОМАДИ): 

 убезпечення громади від вчинення повторних злочинів; 



 справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за вчинене правопорушення, 
відшкодуванням завданої шкоди та інтересами членів суспільства. 
 
ДЛЯ ДЕРЖАВИ: 

 зниження злочинності; 

 зниження кількості ув’язнених в місцях позбавлення волі осіб; 

 позитивний економічний ефект: утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато 

дорожче для держави, ніж перебування на пробації; а також залишаючись у суспільстві особа не 

втрачає роботу та сплачує внески у держбюджет; 

 дотримання міжнародних стандартів. 

 

ВИДИ ПРОБАЦІЇ: 

 Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка 

обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для 

прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової 

доповіді). 

 Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання 

психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, 

залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення 

індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація. 

 Пенітенціарна пробація - цедопомога особі, яка готується до звільнення з місцьпозбавленняволі 

у трудовому та побутовомувлаштуванні за обраним нею місцемпроживання, влаштування до 

закладівохорониздоров"я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві. 
 

 
ДОДАТКОВО:ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІНЕБАЙДУЖИХГРОМАДЯН В ЯКОСТІВОЛОНТЕРІВ ПРОБАЦІЇ. 

 

 

  



 

 

Філія Державної установи «Центр пробації» 

у Вінницькій області 

Керівництво: 

Контактні дані: 

 

Сайт: 

полковник внутрішньої служби Щур Руслан 

Олексійович, начальник філії 

Адреса: вул. Хмельницьке шосе, 15, офіс 1007,  

 м. Вінниця, 21036 

E-mail:vn@probation.gov.ua 

 

https://www.probation.gov.ua/ 

 

Графік роботи: понеділок - четвер з 9-00 до 18-00  

п’ятниця: з 9-00 до 16-45 

обідня перерва:  13-00-13-45 

Період карантину: понеділок-четвер з 8-00 до 17-00 

п’ятниця: з 8-00 до 15-45 

обідня перерва:  12-00-12-45 

вихідний: субота, неділя 

 

 

Завдання і функції уповноважених органів з питань з питань пробації визначені Законом 

України «Про пробацію», Кримінальним, Кримінальним процесуальним, Кримінально-

виконавчим кодексами України та іншими законами України. 

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...  

 забезпечення безпеки  суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню 

правопорушень; 

 надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття 
справедливого рішення (складення досудової доповіді); 

 організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі; 
 пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також 

допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, 

мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань); 
 допомога особі, яка готується  до звільнення з місцьпозбавленняволі, в адаптації до 

життя в суспільстві.  

 
ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ? 
 особа, щодо якоїскладаєтьсядосудовадоповідь; 
 особа, засуджена до покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні 
роботи; 

 особа, якійпокарання у видіпозбавленняволізамінено на покарання у 
видігромадськихабовиправнихробіт; 

mailto:probation@vn.kvs.gov.ua
https://www.probation.gov.ua/


 особа, звільнена з випробувальнимтерміномвідвідбуванняпокарання у 
видіпозбавлення (обмеження) волі; 

 звільненавідвідбуванняпокараннявагітнажінка та жінка, яка маєдитинувіком до 
трьохроків; 

 особа, яка готується до звільнення з місцьпозбавленняволі.  
 

 

ВИДИ ПРОБАЦІЇ: 

 Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка 
обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя 

для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення 
досудової доповіді). 

 Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання 

психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння 
працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-

корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно 
особи, до якої застосовується пробація. 

 Пенітенціарна пробація – це допомога особі, яка готується до звільнення з місць 

позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем 
проживання, влаштування до закладів охорони здоров"я та сприяння в адаптації до 

життя у суспільстві. 
 

 
ДОДАТКОВО:ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІНЕБАЙДУЖИХГРОМАДЯН В ЯКОСТІВОЛОНТЕРІВ 

ПРОБАЦІЇ. 
Інформація про структурні підрозділи філії Державної установи «Центр пробації» у 

Вінницькій області 
 

 

Нова 

назвапідрозділу 

Назвапідрозділу до 

перейменування 

Юридична адреса 

уповноваженого органу з 

питань пробації (адреса 

для листування) 

Електронна адреса 

ФіліяДержавної 

установи “Центр 

пробації” у 

Вінницькійобласті 

ФіліяДержавної 

установи “Центр 

пробації” у 

Вінницькійобласті 

21036, м. Вінниця, вул. 

Хмельницькешосе,15, офіс 

1007 

vn@probation.gov.ua 

Вінницькийміськийв

ідділ 

Вінницькийміськийві

дділ 

21001, м. Вінниця, вул. 

Привокзальна, 28 
vn1@probation.gov.ua 

Вінницькийрайонни

йвідділ № 1 

Вінницькийрайонний

відділ 

21001, м. Вінниця, вул. 

Привокзальна, 28 
vn29@probation.gov.ua 

Жмеринськийрайонн

ий сектор № 1 

Барськийрайонний 

сектор 

23000, м. Бар, вул. Святого 

Миколая, 14 
vn2@probation.gov.ua 

Гайсинськийрайонни

йвідділ № 1 

Бершадськийрайонн

ийвідділ 

24400, м. Бершадь,вул. 

ГероївУкраїни, 11 
vn3@probation.gov.ua 

Гайсинськийрайонни

йвідділ № 2 

Гайсинськийрайонни

йвідділ 

23700, м. Гайсин, вул. 

Волонтерів,18 
vn4@probation.gov.ua 

Жмеринськийрайонн

ийвідділ 

Жмеринськийміськра

йоннийвідділ 

23100, м. Жмеринка, вул. 

Соборна, 46а 
vn5@probation.gov.ua 

Вінницькийрайонни Іллінецькийрайонни 22700, м. Іллінці, вул. vn6@probation.gov.ua 

  

 



й сектор № 1 й сектор Максима Кривоноса, 10 

Хмільницькийрайон

нийвідділ № 1 

Калинівськийрайонн

ийвідділ 

22400, м. Калинівка, вул. 

Вадима Нестерчука, 64 
vn7@probation.gov.ua 

Хмільницькийрайон

нийвідділ № 2 

Козятинськийміськра

йоннийвідділ 

22100, м. Козятин, вул. 

Пилипа Орлика, 8/26 
vn8@probation.gov.ua 

Тульчинськийрайонн

ий сектор № 1 

Крижопільськийрайо

нний сектор 

24600, смтКрижопіль, вул. 

Данила Нечая, 10 
vn9@probation.gov.ua 

Гайсинськийрайонни

й сектор № 1 

Ладижинськийміськи

й сектор 

24321, м. Ладижин, 

вул.Процишина, 91 
vn28@probation.gov.ua 

Вінницькийрайонни

й сектор № 2 

Літинський 

районний сектор 

22300, смт Літин, вул. 

ГероївЧорнобиля, 30 
vn10@probation.gov.ua 

Вінницькийрайонни

й сектор № 3 

Липовецькийрайонн

ий сектор 

22500, м. Липовець, вул. 

Шевченка 9, каб. 9, 10 
vn11@probation.gov.ua 

Могилів-

Подільськийрайонни

йвідділ 

Могилів-

Подільськийміськрай

оннийвідділ 

24000, м. Могилів-

Подільський,вул. 

Сагайдачного, 4 

vn12@probation.gov.ua 

Могилів-

Подільськийрайонни

й сектор № 1 

Мурованокуриловец

ькийрайонний сектор 

23400, 

смтМурованіКурилівці, 

вул. Комарова ,6 

vn13@probation.gov.ua 

Вінницькийрайонни

йвідділ № 2 

Немирівськийрайонн

ийвідділ 

22800, м. Немирів, вул. 

Гімназійна, 32 
vn14@probation.gov.ua 

Вінницькийрайонни

й сектор № 4 

Оратівськийрайонни

й сектор 

22600, смтОратів,  вул. 

Героїв Майдану, 86 
vn15@probation.gov.ua 

Тульчинськийрайонн

ий сектор № 2 

Піщанськийрайонни

й сектор 

24700, смт. Піщанка, вул. 

Центральна, 48 
vn16@probation.gov.ua 

Вінницькийрайонни

й сектор № 5 

Погребищенськийра

йонний сектор 

22200, м. Погребище, вул. 

Б.Хмельницького,75 

каб.4.5. 

vn17@probation.gov.ua 

Гайсинськийрайонни

й сектор № 2 

Теплицькийрайонни

й сектор 

23800, смтТеплик,  вул. 

Незалежності ,32 
vn18@probation.gov.ua 

Тульчинськийрайонн

ий сектор № 3 

Томашпільськийрайо

нний сектор 

24200, смтТомашпіль,вул. 

Івана Франка,36 
vn19@probation.gov.ua 

Гайсинськийрайонни

й сектор № 3 

Тростянецькийрайон

ний сектор 

24300, смт. Тростянець, 

вул. Соборна, 103а 
vn20@probation.gov.ua 

Тульчинськийрайонн

ийвідділ 

Тульчинськийрайонн

ийвідділ 

23600, м. Тульчин, пров. 

Брацлавський, 6 
vn21@probation.gov.ua 

Вінницькийрайонни

йвідділ № 3 

Тиврівськийрайонни

йвідділ 

23300, смт. Тиврів, вул. 

Шевченка, 2 
vn22@probation.gov.ua 

Хмільницькийрайон

нийвідділ № 3 

Хмільницькийміськр

айонний  відділ 

22000, м. Хмільник, вул. 

Столярчука, 8 
vn23@probation.gov.ua 

Могилів-

Подільськийрайонни

й сектор № 2 

Чернівецькийрайонн

ий сектор 

24106, с. 

МазурівкаЧернівецького р-

ну,       вул. Незалежності 

72-А 

vn24@probation.gov.ua 

Гайсинськийрайонни

й сектор № 4 

Чечельницькийрайон

ний сектор 

24800, смт Чечельник, вул. 

Героїв Майдану,30 
vn25@probation.gov.ua 

Жмеринськийрайонн

ий сектор № 2 

Шаргородськийрайо

нний сектор 

23500, м. Шаргород, вул. 

Героїв Майдану, 296 
vn26@probation.gov.ua 



Могилів-

Подільськийрайонни

й сектор № 3 

Ямпільськийрайонни

й сектор 

24500, м. Ямпіль, 

вул.Незалежності, 9 
vn27@probation.gov.ua 

 
 

Більше інформації про пробацію читайте за посиланнямhttps://www.probation.gov.ua/ 

https://www.probation.gov.ua/

