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В Міністерстві юстиції України розглянуто Ваш запит на інформацію від 
22.05.2020 (реєстраційний від 22.05.2020 № ПІ-Г-1681) щодо 
пом’якшення/зняття певних карантинних обмежень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, 

наказів Міністерства юстиції України від 12.03.2020 № 899/5 «Про заходи щодо 
запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та від 13.03.2020 № 950/5 «Про 
запобігання поширенню на території установ виконання покарань, слідчих 
ізоляторів, закладів охорони здоров’я ДКВС України коронавірусу COVID-

2019», Плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і 
поширенню в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної 
кримінально-виконавчої служби України (далі - УВП та СІЗО) гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом, затвердженого 
спільним наказом Департаменту з питань виконання кримінальних покарань та 
державною установою «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-
виконавчої служби України», передбачено вжиття з 12 березня до 03 квітня 
2020 року ряду профілактичних заходів із запобіганню занесенню і поширенню 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV в УВП і 
СІЗО. У тому числі припинено:

надання засудженим та особам, узятим під варту, короткострокових і 
тривалих побачень з родичами або іншими особами 

(за винятком побачень із захисниками та адвокатами або іншими фахівцями у 
галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги); 

відвідування установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 
представниками засобів масової інформації, об’єднань громадян, релігійних та 
благодійних організацій, крім працівників правоохоронних органів та суду.

У зв’язку із продовженням Урядом дії карантину на всій території країни, 
а також з метою проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
Мінʼюст

вул. Архітектора Городецького, 13 

м. Київ,01001
тел.: (044) 364-23-93, 

факс: (044) 271-17-83

E-mail:callcentre@minjust.gov.ua,

themis@minjust.gov.ua,

              Web: http://www.minjust.gov.ua,

    Код згідно з ЄДРПОУ 00015622

mailto:xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
http://www.minjust.gov.ua/


2

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 в УВП, СІЗО та закладах 
охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України 

відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 02.04.2020 № 1308/5 

«Про запобігання поширенню на території установ виконання покарань, 
слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я ДКВС України коронавірусу 
COVID-19» установлено на час дії карантину подальшу заборону в частині 
надання побачень засудженим та особам, узятим під варту, а також 

відвідування установ, яка продовжує діяти і на даний час.
При цьому, постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 

дію карантину на території України продовжено до 22.06.2020.

Після завершення карантину надання засудженим та особам, узятим під 
варту, короткострокових і тривалих побачень з родичами або іншими особами 

буде здійснюватись у встановленому порядку.
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