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Шановна пані Галанджовська!

Міністерство юстиції України розглянуло Ваші інформаційні запити від 

26.08.2020 № б/н, зареєстровані у Мін’юсті 27.08.2020 за №№ ПІ-Г-2975 та 

ПІ-Г-2977, щодо надання роз’яснень деяких положень законодавства і в межах 

компетенції повідомляє таке. 
Абзацом дванадцятим частини першої статті 107 Кримінально-

виконавчого кодексу України (далі – КВК України) визначено, що засуджені, 
які відбувають покарання у виді позбавлення волі, мають право в порядку, 
встановленому цим Кодексом і нормативно-правовими актами Міністерства 

юстиції України, придбавати, користуватися і зберігати предмети першої 
потреби, періодичні видання, літературу, продукти харчування.

Відповідно до абзацу сьомого пункту 1 розділу XII Правил внутрішнього 

розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 28 серпня 2018 року № 2823/5, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05 вересня 2018 року за № 1010/32462 (зі 
змінами)  (далі – Правила), планшетний комп’ютер без можливості апаратної 
підтримки будь-яких видів SIM-карт, що надійшов у посилці (передачі) чи 

бандеролі на ім’я засудженого, видається йому після програмного блокування 

камер.
Згідно з частиною сьомою статті 102 КВК України перелік і кількість 

предметів і речей, які засуджені можуть мати при собі, визначається 

нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.
Так, перелік продуктів харчування, виробів і речовин, які засуджені 

можуть отримувати в посилках (передачах), купувати в крамницях установ 

виконання покарань та зберігати при собі визначений додатком 5 до Правил 

(далі – Перелік).
Відповідно до абзацу дев’ятнадцятого розділу ІІ та примітки 9 Переліку 

засуджені можуть отримувати в посилках (передачах), купувати в крамницях 

установ виконання покарань та зберігати при собі планшетний комп’ютер без 
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можливості апаратної підтримки будь-яких видів SIM-карт з програмно 

заблокованими камерами (1 шт.).
Програмне блокування (розблокування) камер планшетного комп’ютера 

здійснює посадова особа відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку 

та інформатизації, яка відповідно до розподілу функціональних обов’язків 

організовує роботу з питань доступу засуджених до Інтернету.

З повагою

Заступник Міністра                                                                 Олена ВИСОЦЬКА

Ірина Яременко 4810576

________________________________________________________________________________________________________________________

Персональні дані, вказані у запитах, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» з метою розгляду запитів згідно із законодавством.


