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Шановна пані Іванно!

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на отримання 

публічної інформації від 22.02.2021, зареєстрований в Мін’юсті 16.02.2021                

за № ПІ-Г-718, та повідомляє.
Відповідно до абзацу першого підпункту 23 пункту 2 постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на території України на 

період дії карантину запроваджуються обмежувальні протиепідемічні заходи, а 

саме забороняється: 
надання засудженим дозволів на короткочасні виїзди за межі установ 

виконання покарань, передбачених частиною третьою статті 59, частиною 

першою статті 67, статтею 111 та частиною першою статті 130 Кримінально-
виконавчого кодексу України, відвідування установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби представниками 

об’єднань громадян, релігійних та благодійних організацій, надання побачень 

засудженим та особам, узятим під варту, які тримаються в таких установах, 
крім, зокрема: тривалих побачень засуджених (за умови наявності в установах 

виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої 
служби вільних приміщень для ізоляції засуджених) з близькими родичами за 

відсутності у них на момент побачення ознак інфікування COVID-19 та 

наявності у осіб, які прибули на побачення, лабораторно підтвердженого 

негативного результату тестування їх на CОVID-19 методом полімеразної 
ланцюгової реакції, яке проведено не більш як за 48 годин до дня надання 

тривалого побачення, та оригіналу документа, що підтверджує оплату послуги 

виїзду працівника медичної лабораторії до засудженого з метою забору 

біоматеріалів для проведення тестування на COVID-19 зазначеним методом. 
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Разом з цим зазначаємо, що згідно із пунктом 2 розділу ІІ Положення про 

Державну установу «Центр охорони здоров’я Державної кримінально- 
виконавчої служби України» (далі – ЦОЗ ДКВС України), затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 12 серпня 2020 року № 2724/5, до 

основних завдань та функцій ЦОЗ ДКВС України належить здійснення 

відповідно до законодавства та в межах компетенції заходів, зокрема, щодо 

організації медичного забезпечення та контролю за станом здоров’я 

засуджених.
При цьому, інформуємо, що Ваш запит на отримання публічної інформації 

в частині надання переліку медичних лабораторій в Рівненській області листом 

від 18.02.2021 № 7272/ПІ-Г-718/27 надіслано для розгляду за належністю до 

Міністерства охорони здоровʼя України.

З повагою

Заступник Міністра                                                                 Олена ВИСОЦЬКА

Юрій Жук 481057________________________________________________________________________________________________________

Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту згідно із 

законодавством.


