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Міністерством юстиції України розглянуто Ваш запит від 28.03.2021,
зареєстрований у Мін’юсті 29.03.2020 за № ПІ-С-1214, щодо надання деяких
роз’яснень законодавства та в межах компетенції повідомляється таке.
Абзацом дванадцятим частини першої статті 107 Кримінальновиконавчого 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.
Частиною сьомою статті 102 КВК України передбачено, що перелік і
кількість предметів і речей, які засуджені можуть мати при собі, визначається
нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.
Відповідно до абзацу тридцятого пункту 2 розділу ІІ Правил внутрішнього
розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства
юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 05.09.2018 за № 1010/32462 (зі змінами) (далі – Правила),
засуджені мають право придбавати для загального користування за власний
рахунок або рахунок родичів телевізори (без можливості виходу в мережу
Інтернет), цифрові ефірні тюнери T2, DVD-програвачі, холодильники, побутові
електровентилятори з розрахунку: телевізор, цифровий ефірний тюнер T2 та
DVD-програвач - по одному на відділення соціально-психологічної служби або
жилу секцію (камеру у ПКТ виправних колоній (секторів) максимального рівня
безпеки); холодильник - не менше двох на відділення соціально-психологічної
служби (у ПКТ виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки
холодильник встановлюється у приміщеннях для зберігання продуктів
харчування), побутовий електровентилятор - по одному на камеру у ПКТ
виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки.
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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 дванадцятого розділу ІІ Переліку засуджені можуть
отримувати в посилках (передачах), купувати в крамницях установ виконання
покарань та зберігати при собі ігрові приставки, портативні ігрові консолі та
зарядні пристрої до них (1 шт.).
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Персональні дані, вказані у запиті, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» з метою розгляду запиту згідно із законодавством.

