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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
29 грудня 2020 року № 4534/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції 
України
від __ _________ 2021 року № ______)

П Е Р Е Л І К
 найменувань органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, закладів освіти

та медично-реабілітаційних центрів, що належать до сфери управління 
Державної кримінально-виконавчої служби України

№ 
з/п

Повне найменування органу, 
установи виконання покарань, 

слідчого ізолятора, закладу 
освіти, медично-реабілітаційного 

центру

Вид органу, установи виконання 
покарань

Місцезнаходження юридичної 
особи

Код у Єдиному 
державному 

реєстрі 
юридичних осіб, 
фізичних осіб-
підприємців та 
громадських 
формувань

1 2 3 5 6
1 Західне міжрегіональне 

управління з питань 
виконання кримінальних 

покарань Міністерства 
юстиції 

Територіальний орган 
управління

вулиця Архипенка, 1, 
місто Львів, 79005

40867243

Волинська область
2 Державна установа 

«Луцький слідчий ізолятор»
Слідчий ізолятор вулиця Нестора Бурчака, 

будинок 3, місто Луцьк, 
Волинська область, 43000

08562683

3 Державна установа 
«Маневицька виправна 

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

вулиця Андрія Снітка, 
будинок 25, селище міського 08562660
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колонія (№ 42)» раніше відбували покарання у виді 

позбавлення волі
типу Маневичі, Камінь-

Каширський район, 
Волинська область, 44602

4 Державна установа 
«Цуманська виправна 

колонія (№ 84)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі

вулиця Шевченка, будинок 54, 
селище міського типу Цумань, 

Ківерцівський район, 
Волинська область, 45233

08594507

5 Державна установа 
«Ковельська виховна колонія»

Виховна колонія вулиця Шевченка, 
будинок 20, місто Ковель, 
Волинська область, 45010

08562677

Закарпатська область
6 Державна установа 

«Закарпатська установа 
виконання покарань (№ 9)»

Установа виконання покарань вулиця Довженка, будинок 8-а, 
місто Ужгород, Закарпатська 

область, 88000
08563441

Івано-Франківська область
7 Державна установа 

«Івано-Франківська установа 
виконання покарань (№ 12)»

Установа виконання покарань вулиця Євгена Коновальця, 
будинок 70а, місто Івано-

Франківськ, Івано-Франківська 
область, 76018

08563624

8 Державна установа 
«Коломийська виправна 

колонія (№ 41)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі

вулиця Привокзальна, 
будинок 30, село Товмачик, 
Коломийський район, Івано-
Франківська область, 78250

08563613

9 Державна установа 
«Долинський виправний 

центр (№ 118)»

Виправний центр вулиця Урочище Сівка, 
будинок 1, село Тростянець, 
Долинський район, Івано-

Франківська область, 77512
14316927
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10 Державна установа 

«Галицький виправний 
центр (№ 128)»

Виправний центр село Маріямпіль, Галицький 
район, Івано-Франківська 

область, 77181 08563636

Львівська область
11 Державна установа 

«Львівська установа 
виконання покарань (№ 19)»

Установа виконання покарань вулиця Городоцька, 
будинок 20, місто Львів, 
Львівська область, 79007

08563978

12 Державна установа 
«Личаківська виправна 

колонія (№ 30)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Шевченка, будинок 
156, місто Львів, Львівська 

область, 79029 08563932

13 Державна установа 
«Дрогобицька виправна 

колонія (№ 40)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі

вулиця Трускавецька, 
будинок 77, місто Дрогобич, 

Львівська область, 82100 08563918

14 Державна установа 
«Сокальська виправна 

колонія (№ 47)»

Виправна колонія максимального 
рівня безпеки (звичайні жилі 

приміщення)

вулиця Вокзальна, селище 
міського типу Жвирка, 

Сокальський район, Львівська 
область, 80040

08563949

15 Державна установа 
«Львівська виправна 

колонія (№ 48)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Хуторівка, будинок 2, 
місто Львів, Львівська область, 

79017 08681175

16 Державна установа 
«Миколаївська виправна 

колонія (№ 50)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для чоловіків

вулиця Василя Стуса, 
будинок 2, село Заклад, 

Стрийський район, Львівська 
область, 81606

14316971
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17 Державна установа 

«Держівська виправна 
колонія (№ 110)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Лесі Українки, 
будинок 170, село Держів, 

Стрийський район, Львівська 
область, 81645

08563990

18 Державна установа 
«Самбірський виправний 

центр (№ 121)»

Виправний центр вулиця Івана Франка, 
будинок 4, місто Самбір, 
Львівська область, 81400

08563961

Рівненська область
19 Державна установа 

«Рівненський слідчий 
ізолятор»

Слідчий ізолятор
вулиця Дворецька, будинок 
116, місто Рівне, Рівненська 

область, 33001
08564400

20 Державна установа 
«Катеринівська виправна 

колонія (№ 46)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

село Катеринівка, Сарненський 
район, Рівненська область, 

34541 08564363

21 Державна установа 
«Полицька виправна 

колонія (№ 76)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

село Іванчі, Володимирецький 
район, Рівненська область, 

34375
08564370

22 Державна установа 
«Городищенська виправна 

колонія (№ 96)»

Виправна колонія максимального 
рівня безпеки (звичайні жилі 

приміщення)

село Городище, Рівненський 
район, Рівненська область, 

35341
08564386

23 Державна установа 
«Городоцький виправний 

центр (№ 131)»

Виправний центр вулиця Барона Штейнгеля, 
будинок 92А, село Городок, 

Рівненський район, Рівненська 
область, 35331

08575616

24 Державна установа 
«Дубенська виховна колонія»

Виховна колонія вул. Садова, 7, м. Дубно,
Рівненська область, 35600 08564392
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Тернопільська область

25 Державна установа 
«Чортківська установа 

виконання покарань (№ 26)»

Установа виконання покарань вулиця Лесі Українки, будинок 
3, місто Чортків, Тернопільська 

область, 48500 08564481

26 Державна установа 
«Збаразька  виправна 

колонія (№ 63)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для 
неодноразово засуджених до 

позбавлення волі жінок

село Доброводи, 
Тернопільський район, 

Тернопільська область, 47341 08564469

27 Державна установа 
«Копичинська виправна 

колонія (№ 112)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Шевченка, будинок 96, 
місто Копичинці,  

Гусятинський район, 
Тернопільська область, 48260

08564475

28 Державна установа 
«Бережанська виправна 

колонія (№ 141)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для вперше 
засуджених до позбавлення волі 

жінок

вулиця В’ячеслава Чорновола, 
будинок 8, місто Бережани, 

Тернопільська область, 47501 08564506

Автономна Республіка Крим та місто Севастополь
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 277 «Деякі питання реорганізації 

територіальних органів Державної пенітенціарної служби» управління Державної пенітенціарної служби в Автономній 
Республіці Крим та місті Севастополі реорганізовано шляхом приєднання до управління Державної пенітенціарної служби 

в Херсонській області з перейменування його в управління Державної пенітенціарної служби в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі

29 Сімферопольський слідчий 
ізолятор

Слідчий ізолятор бульвар Леніна, 4,
місто Сімферополь, 05006 08563853

30 Керченський слідчий ізолятор Слідчий ізолятор вулиця Кірова, 75, 08563866
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місто Керч, 98318

31 Сімферопольська виправна 
колонія (№ 102)

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

провулок Елеваторний, 4,
місто Сімферополь, 95040

08563843

32 Керченська виправна 
колонія (№ 126)

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для  чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі

Індустріальне шосе, 17,
місто Керч, 98330 08563872

33 Керченський виправний 
центр (№ 139)

Виправний центр вулиця Кірова, 75,
місто Керч, 98318 035770870

34 Південно-Східне 
міжрегіональне управління з 

питань виконання 
кримінальних покарань 

Міністерства юстиції

Територіальний орган 
управління

вул. Короленка, 4, м. Дніпро, 
49070

40867332

Дніпропетровська область
35 Державна установа 

«Дніпровська установа 
виконання покарань (№ 4)»

Установа виконання покарань вулиця Надії Алексеєнко, 
будинок 80, місто Дніпро, 
Дніпропетровська область, 

49006

14316882

36 Державна установа 
«Криворізька установа 

виконання покарань (№ 3)»

Установа виконання покарань вулиця Світла, будинок 2, 
місто Кривий Ріг, 

Дніпропетровська область, 
50066

14316899

37 Державна установа 
«Солонянська виправна 

колонія (№ 21)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 

Військове містечко, 
будинок 37, село Аполонівка, 

Дніпровський район, 
08562921
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позбавлення волі Дніпропетровська область, 

52406
38 Державна установа 

«Жовтоводська виправна 
колонія (№ 26)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

провулок Дальній, будинок 11, 
місто Жовті Води, 

Кам’янський район, 
Дніпропетровська область, 

52201

08562950

39 Державна установа 
«Кам’янська виправна 

колонія (№ 34)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для вперше 
засуджених до позбавлення волі 

жінок

вулиця Михайла 
Грушевського, будинок 214, 

місто Кам’янське, 
Дніпропетровська область, 

51912

08562967

40 Державна установа 
«Софіївська виправна 

колонія (№ 45)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Центральна, село 
Макорти, Криворізький район, 

Дніпропетровська область, 
53121

08562973

41 Державна установа 
«Широківський виправний 

центр (№ 75)»

Виправний центр вулиця Молодіжна, будинок 
33, село Водяне, Криворізький 

район, Дніпропетровська 
область, 53734

14316876

42 Державна установа 
«Покровський виправний 

центр (№ 79)»

Виправний центр вулиця Зонова, будинок 15, 
місто Покров, 

Дніпропетровська область, 
53300

14319076

43 Державна установа 
«Криворізька виправна 

колонія (№ 80)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для  чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Шиферна, будинок 3, 
місто Кривий Ріг, 

Дніпропетровська область, 
50041

08562915
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44 Державна установа 

«Дніпровська виправна 
колонія (№ 89)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Данила Галицького, 
будинок 1, місто Дніпро, 

Дніпропетровська область, 
49102

08562909

45 Державна установа 
«Синельниківська виправна 

колонія (№ 94)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Миру, будинок 7-а, 
селище Шахтарське, 

Синельниківський район, 
Дніпропетровська область, 

52543

08562989

46 Державна установа 
«П’ятихатська виправна 

колонія (№ 122)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

село Красноіванівка, 
Кам’янський район, 

Дніпропетровська область, 
52170

08733073

47 Державна установа 
«Ігренський виправний 

центр (№ 133)»

Виправний центр вулиця Бехтерева, будинок 5, 
місто Дніпро, 

Дніпропетровська область, 
49115

08563027

48 Державна установа 
«Павлоградська виправна 

колонія (№ 142)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для вперше 
засуджених до позбавлення волі 

жінок

вулиця Тернівська, будинок 29, 
місто Павлоград, 

Дніпропетровська область, 
51400 08594602

49 Відділ охорони Української 
психіатричної лікарні з суворим 

наглядом

вулиця Надії Алексєєнко, 84,
місто Дніпро, 49006

08681732
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Донецька область

50 Донецька установа 
виконання покарань (№ 5)

Установа виконання покарань вулиця Кобозєва, будинок 4,
місто Донецьк,

83086
08563205

51 Державна установа 
«Бахмутська установа 

виконання покарань (№ 6)»

Установа виконання покарань вулиця Ціолковського, 
будинок 4, місто Бахмут, 
Донецька область, 84500

08563211

52 Державна установа 
«Маріупольський слідчий 

ізолятор»

Слідчий ізолятор вулиця Каменська, будинок 52, 
місто Маріуполь, Донецька 

область, 87527 08563228
53 Державна установа 

«Торецька виправна 
колонія (№ 2)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Херсонська, будинок 
32, місто Торецьк, Донецька 

область, 85200
08563091

54 Жданівська виправна 
колонія (№ 3)

лікувальний заклад селище Вільхівка,
місто Жданівка,

Донецька область, 86396
08563101

55 Калінінська виправна 
колонія (№ 27)

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

місто Горлівка,
Донецька область,

84647 08563116

56 Торезька виправна 
колонія (№ 28)

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Широка, будинок 19,
місто Торез,

Донецька область, 86600
08563122

57 Макіївська виправна 
колонія (№ 32)

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі

місто Макіївка,
Донецька область,

86110 08563139

58 Кіровська виправна 
колонія (№ 33)

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

вулиця Дзержинського, 
будинок 1, місто Кіровське, 08563145
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відбували покарання у виді 

позбавлення волі
Донецька область,

86300
59

Єнакієвська виправна 
колонія (№ 52)

Виправна колонія максимального 
рівня безпеки 

(звичайні жилі приміщення)

вулиця Ялтинська, будинок 
2А, селище міського типу 

Оленівка,
місто Єнакієве,

Донецька область, 86489

08563151

60 Мічурінська виправна 
колонія (№ 57)

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Миру, будинок 1,
місто Горлівка,

Донецька область, 84606
08563240

61 Державна установа 
«Селидівська виправна 

колонія (№ 82)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

селище міського типу Гостре,
Покровський район, 

Донецька область, 85493 08563174

62 Микитинська виправна 
колонія (№ 87)

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для чоловіків

вулиця Живописна, 
будинок 1, місто Горлівка,
Донецька область, 84635

08563180

63 Західна виправна 
колонія (№ 97)

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

провулок Тореза,
місто Макіївка,

Донецька область, 86121 08563062

64 Державна установа 
«Приазовська виправна 

колонія (№ 107)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для вперше 
засуджених до позбавлення волі 

жінок

провулок Уральський, будинок 
61, місто Маріуполь, Донецька 

область, 87519 14316907

65 Волноваська виправна 
колонія (№ 120)

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 

село Молодіжне,
Волноваський район, 

Донецька область, 85710
14319082
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позбавлення волі

66 Донецька виправна 
колонія (№ 124)

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

квартал 883 а, місто Донецьк,
83036 08563257

67 Киселівський виправний 
центр (№ 125)

Виправний центр вулиця Широка, місто Торез,
Донецька область, 86600 26351487

68 Сніжнянська виправна 
колонія (№ 127)

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для вперше 
засуджених до позбавлення волі 

жінок

вулиця Центральна, 
будинок 10,

селище міського типу 
Гірницьке, місто Сніжне,
Донецька область, 86560

08563263

69 Державна установа 
«Маріупольський виправний 

центр (№ 138)»

Виправний центр вулиця Каменська, будинок 71, 
селище Каменськ, місто 

Маріуполь, Донецька область, 
87527

08563197

Запорізька область
70 Державна установа 

«Запорізький слідчий ізолятор»
Слідчий ізолятор вулиця Перша ливарна, місто 

Запоріжжя, будинок 36, 
Запорізька область, 69600

08563553

71 Державна установа 
«Вільнянська установа 

виконання покарань (№ 11)»

Установа виконання покарань вулиця Зелена, будинок 34, 
селище міського типу Кам’яне, 
Запорізький район, Запорізька 

область, 70050

14319099

72 Державна установа 
«Дружелюбівський виправний 

центр (№ 1)»

Виправний центр вулиця Зелена, будинок 14, 
селище міського типу Кам’яне, 
Запорізький район, Запорізька 

область, 70050 08594542
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73 Державна установа 

«Веселівський виправний 
центр (№ 8)»

Виправний центр вулиця 40 років Перемоги, 
будинок 39, село Озерне, 
Мелітопольський район, 

Запорізька область, 72254

14316913

74 Державна установа 
«Вільнянська виправна 

колонія (№ 20)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Каштанова, будинок 1, 
місто Вільнянськ, Запорізький 

район, Запорізька область, 
70002 08563493

75 Державна установа 
«Софіївська виправна 

колонія (№ 55)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Металістів, будинок 1, 
місто Вільнянськ, Запорізький 

район, Запорізька область, 
71100

08563501

76 Державна установа 
«Приморська виправна 

колонія (№ 145)»

Виправна колонія максимального 
рівня безпеки 

(звичайні жилі приміщення)

вулиця Промислова, будинок 
1, місто Бердянськ, Запорізька 

область, 71100
08563518

77 Державна установа 
«Оріхівська виправна 

колонія (№ 88)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Привокзальна, 
будинок 7, село Мала 

Токмачка, Пологівський район, 
Запорізька область, 70550

08563524

78 Державна установа 
«Біленьківська виправна 

колонія (№ 99)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Запорізька, будинок 32, 
село Біленьке, Запорізький 
район, Запорізька область, 

70441

08563530

79 Державна установа 
«Кам'янська виправна 

колонія (№ 101)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Зелена, будинок 32, 
селище міського типу Кам’яне, 
Запорізький район, Запорізька 

область, 70050

08563560
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80 Державна установа 

«Мелітопольська установа 
виконання покарань (№ 144)»

Установа виконання покарань вулиця Олександра 
Невського, будинок 81, місто 

Мелітополь, Запорізька 
область, 72314

08563547

81 Північно-Східне 
міжрегіональне управління з 

питань виконання 
кримінальних покарань 

Міністерства юстиції

Територіальний орган 
управління

вулиця Hетіченська, 14, 
місто Харків,  61010

40867285

Луганська область
82 Луганська установа виконання 

покарань (№ 17)
Установа виконання покарань вулиця 23 Лінія, будинок 4,

місто Луганськ, 91055 08562849

83 Державна установа 
«Старобільський слідчий 

ізолятор»

Слідчий ізолятор вулиця Монастирська, 
будинок 65, місто 

Старобільськ, Старобільський 
район, Луганська область, 

92700

08562832

84 Брянківська виправна 
колонія (№ 11)

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Железняка, будинок 6,
місто Брянка, Луганська 

область, 94106 08562743

85 Алчевська виправна 
колонія (№ 13)

лікувальний заклад вулиця Матросова, 
будинок 23, місто Алчевськ, 

Луганська область, 94203 08562750

86 Перевальська виправна 
колонія (№ 15)

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Тевелєва, будинок 1,
місто Перевальськ,

Луганська область, 94300 08562766
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87 Краснолуцька виправна 

колонія (№ 19)
Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі

вулиця Миру, будинок 20,
місто Вахрушеве-2,

Луганська область, 94562 08562772

88 Комісарівська виправна 
колонія (№ 22)

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для чоловіків

село Комiсарівка,
Перевальський район, 

Луганська область, 94325
08562789

89 Чорнухинська виправна 
колонія (№ 23)

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

провулок Студентський, 
будинок 2, селище міського 

типу Чорнухине,
Перевальський  район,  

Луганська область, 94340

08562795

90 Петровська виправна 
колонія (№ 24)

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі

вулиця Мічуріна, будинок 30,
місто Петровське,

Луганська область, 94540 08562803

91 Суходільська виправна 
колонія (№ 36)

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Карпинського, 
будинок 46, місто 

Суходільськ, Луганська 
область, 94420

08562720

92 Свердловська виправна
колонія (№ 38)

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Профсоюзна, 
будинок 16, селище міського 

типу Ленінське, 
Свердловський район, 

Луганська область, 94835

08562814

93 Слов'яносербська виправна 
колонія (№ 60)

Виправна колонія максимального 
рівня безпеки 

(звичайні жилі приміщення)

вулиця Цупова, будинок 3,
селище міського типу 

Лозівський, 
Слов'яносербський район, 

08562826
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Луганська область, 93745

94 Червонопартизанська 
виправна колонія (№ 68)

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для вперше 
засуджених до позбавлення волі 

жінок

місто Червонопартизанськ,
Луганська область, 94830

08562861

95 Селезнівська виправна 
колонія (№ 143)

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для 
неодноразово засуджених до  

позбавлення волі жінок

вулиця Чкалова, будинок 1,
селище міського типу 

Селезнiвка, Перевальський 
район, Луганська область,

94331

14316965

96 Луганський виправний 
центр (№ 134)

Виправний центр вулиця Железняка, 
будинок 6, місто Брянка, 
Луганська область, 94106

33381690

97 Штерівський виправний 
центр (№ 137)

Виправний центр вулиця Победи, будинок 1а,
місто Петровське,

Луганська область, 94540
33685569

Сумська область
98 Державна установа 

«Сумський слідчий ізолятор»
Слідчий ізолятор вулиця Проїзд Гайовий, 

будинок 19, місто Суми, 
Сумська область, 40002

08565090

99 Державна установа 
«Роменська виправна 

колонія (№ 56)»

Виправна колонія максимального 
рівня безпеки 

(звичайні жилі приміщення)

вулиця Вишнева, будинок 19, 
село Перехрестівка, 

Роменський район, Сумська 
область, 42073

08565078

100 Державна установа 
«Шосткинська виправна 

колонія (№ 66)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Івана Скоропадського, 
будинок 57А, село Гамаліївка, 
Шосткинський район, Сумська 

область, 41132

08565084
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101 Державна установа 

«Сумська виправна 
колонія (№ 116)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Войти, будинок  5, 
село Сад, Сумський район, 

Сумська область, 42343
08565115

102 Державна установа 
«Конотопський виправний 

центр (№ 130)»

Виправний центр вулиця Батуринська, 
будинок 2, місто Конотоп, 

Сумська область, 41600
08565109

Харківська область
103 Державна установа 

«Харківський слідчий 
ізолятор»

Слідчий ізолятор вулиця Полтавський шлях, 
будинок 99, місто Харків, 
Харківська область, 61093

08564587

104 Державна установа 
«Диканівська виправна 

колонія (№ 12)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Лелюківська, 
будинок 1, місто Харків, 

Харківська область, 61030
08564529

105 Державна установа 
«Покровська виправна 

колонія (№ 17)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

селище Покровське, Ізюмський 
район, Харківська область, 

64266 08564618

106 Державна установа 
«Холодногірська виправна 

колонія (№ 18)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Рубанівська, будинок 4, 
місто Харків, Харківська 

область, 61052
08564535

107 Державна установа 
«Олексіївська виправна 

колонія (№ 25)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Кюї Цезаря, будинок 
44, місто Харків, Харківська 

область, 61051 08564541

108 Державна установа 
«Харківська виправна 

колонія (№ 43)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Таджицька, 
будинок 17, місто Харків, 
Харківська область,  61089 08564558
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109 Державна установа 

«Качанівська виправна
колонія (№ 54)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для вперше 
засуджених до позбавлення волі 

жінок

провулок Вишневий, 
будинок 16, місто Харків, 
Харківська область, 61124 08564564

110 Державна установа 
«Темнівська виправна 

колонія (№ 100)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Харківська, будинок 3, 
село Темнівка, Харківський 
район, Харківська область, 

62493

08733162

111 Державна установа 
«Балаклійський виправний 

центр (№ 106)»

Виправний центр селище міського типу Донець, 
Ізюмський район, Харківська 

область, 64250
08564601

112 Державна установа 
«Дергачівська виправна колонія 

(№ 109)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки з полегшеними 

умовами тримання для засуджених 
чоловіків

село Двурічний Кут, 
Харківський район, Харківська 

область, 62351 14316994

113 Державна установа 
«Первомайська виправна 

колонія (№ 117)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами  тримання для чоловіків

вулиця Первомайська, 132, 
село Грушине, Лозівський 
район, Харківська область, 

64131

14317002

114 Державна установа 
«Хролівський виправний 

центр (№ 140)»

Виправний центр вулиця Зорянська, будинок 8, 
село Хроли, Харківський 

район, Харківська область, 
62480

14319188

115 Державна установа «Курязька  
виховна колонія

імені А.С.Макаренка»

Виховна колонія вулиця Макаренка, будинок 1, 
село Подвірки, Харківський 
район, Харківська область, 

62371

08564570
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Полтавська область

116 Державна установа 
«Полтавська установа 

виконання покарань (№ 23)»

Установа виконання покарань вулиця Пушкіна, будинок 91, 
місто Полтава, Полтавська 

область, 36014
08564297

117 Державна установа 
«Машівська виправна 

колонія (№ 9)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки з полегшеними 

умовами тримання для засуджених 
чоловіків

вулиця Лісна, будинок 1/1, 
село Кустолово-Суходілка, 

Полтавський район, 
Полтавська область, 39433

08564251

118 Державна установа 
«Божковська виправна 

колонія (№ 16)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для чоловіків

вулиця Центральна, будинок 5, 
село Божківське, Полтавський 

район, Полтавська область, 
38718

08564268

119 Державна установа 
«Крюковська виправна 

колонія (№ 29)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки з полегшеними 

умовами тримання для засуджених 
чоловіків

вулиця Миру, будинок 4, село 
Божківське, Полтавський 

район, Полтавська область, 
38734

08564328

120 Державна установа 
«Полтавська виправна 

колонія (№ 64)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Старокотелевська, 
будинок 6, місто Полтава, 
Полтавська область, 36015

08731826

121 Державна установа 
«Hадержинщинська виправна 

колонія (№ 65)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для 
неодноразово засуджених до  

позбавлення  волі жінок

вулиця Паркова, будинок, 12, 
село Божківське, Полтавський 

район, Полтавська область, 
38718

08564311

122 Державна установа 
«Кременчуцька виправна 

колонія (№ 69)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

проїзд Зональний, будинок 1, 
місто Кременчук, Полтавська 

область, 39600 08564274
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123 Державна установа 

«Кременчуцька виховна 
колонія»

Виховна колонія вулиця Лікаря О. Богаєвського, 
будинок 10/30, місто 

Кременчук, Полтавська 
область, 39617

08564280

124 Державна установа 
«Полтавський виправний 

центр (№136)»

Виправний центр вулиця Будівельників, будинок 
33, місто Горішні Плавні, 

Полтавська область, 39801
08564305

125 Департамент з питань 
виконання кримінальних 

покарань

Територіальний орган 
управління

вулиця Юрія Іллєнка, 
будинок 81, місто Київ, 

04050 
43501242

Житомирська область
126 Державна установа 

«Житомирська установа 
виконання покарань (№ 8)»

Установа виконання покарань проспект Незалежності, 
будинок 172, місто Житомир, 
Житомирська область, 10001

08563369

127 Державна установа 
«Житомирська виправна 

колонія (№ 4)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для  чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

проспект Незалежності, 
будинок 172, місто Житомир, 
Житомирська область, 10001

08563323

128 Державна установа 
«Бердичівська виправна 

колонія (№ 70)»

Виправна колонія максимального 
рівня безпеки 

(звичайні жилі приміщення)

вулиця Низгірецька, будинок 
1, місто Бердичів, 

Житомирська область, 13300
08563330

129 Державна установа 
«Коростенська виправна 

колонія (№ 71)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Білокоровицьке шосе, 
будинок 4, місто Коростень, 
Житомирська область, 11500 08563346

130 Державна установа 
«Райківська виправна 

колонія (№ 73)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

село Райки, Бердичівський 
район, Житомирська область, 

13333 08563352
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131 Державна установа 

«Бердичівський виправний 
центр (№ 108)»

Виправний центр вулиця Низгірецька, 
будинок 2, місто Бердичів, 

Житомирська область, 13306
08563398

Київська область
132 Державна установа 

«Київський слідчий ізолятор»
Слідчий ізолятор вулиця Дегтярівська, будинок 

13, місто Київ, 04050 08563694

133 Державна установа 
«Білоцерківська виправна 

колонія (№ 35)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Василя Симоненка, 
будинок 16, місто Біла Церква, 

Київська область, 09109 08563665

134 Державна установа 
«Бучанська виправна 

колонія (№ 85)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Мирна, будинок 3, 
селище міського типу 

Гостомель, місто Ірпінь, 
Київська область, 08290

08563671

135 Державна установа 
«Березанська виправна 

колонія (№ 95)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Поштова, будинок 2, 
місто Березань, Київська 

область, 07542 08563688

136 Державна установа 
«Кагарлицька виправна 

колонія (№ 115)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки з полегшеними 

умовами тримання для 
засуджених чоловіків, засуджених 

за злочини вчинені з 
необережності

село Зікрачі, Кагарлицький 
район, Київська область, 09214

14316936

137 Державна установа 
«Бориспільська  виправна 

колонія  (№ 119)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі

вулиця Бориспільська, 
будинок 1, село Мартусівка, 

Бориспільський район, 
Київська область, 08343

08563719
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138 Державна установа 

«Ірпінський виправний 
центр (№ 132)»

Виправний центр вулиця Залізнична, будинок 1, 
селище міського типу 

Коцюбинське, Київська 
область, 08298

08563725

Кіровоградська область
139 Державна установа 

«Кропивницький слідчий 
ізолятор»

Слідчий ізолятор вулиця Куроп’ятникова, 
будинок 50-б, 

місто Кропивницький, 
Кіровоградська область, 

25009

08563783

140 Державна установа 
«Кропивницька виправна 

колонія (№ 6)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Яновського, 
будинок 50, 

місто Кропивницький, 
Кіровоградська область, 25006

08563777

141 Державна установа 
«Устинівський виправний 

центр (№ 37)»

Виправний центр вулиця Центральна, будинок 5, 
село Інгульське, Устинівський 
район, Кіровоградська область, 

28624

14316942

142 Державна установа 
«Петрівська виправна 

колонія (№ 49)»

Виправна колонія максимального 
рівня безпеки 

(звичайні жилі приміщення)

вулиця Польова, будинок 1, 
село Новий Стародуб, 

Петрівський район, 
Кіровоградська область, 28310

08563808

143 Державна установа 
«Олександрівський виправний 

центр (№ 104)»

Виправний центр вулиця Незалежності України, 
будинок 22-А, селище міського 

типу Олександрівка, 
Кропивницький район, 

Кіровоградська область, 27300

08563799
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Одеська область

144 Державна установа 
«Одеський слідчий ізолятор»

Слідчий ізолятор вулиця Люстдорфська дорога, 
будинок 11, місто Одеса, 
Одеська область, 65059

08564162

145 Державна установа 
«Ізмаїльський слідчий 

ізолятор»

Слідчий ізолятор проспект Суворова, будинок 
70, місто Ізмаїл, Одеська 

область, 68600
08564179

146 Державна установа 
«Одеська виправна 

колонія (№ 14)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для  чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Краснова, будинок 2-А, 
місто Одеса, Одеська область, 

65059 08564127

147 Державна установа 
«Південна виправна 

колонія (№ 51)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі

вулиця Люстдорфська дорога, 
будинок 9, місто Одеса, 
Одеська область, 65017 08564133

148 Державна установа 
«Чорноморська виправна 

колонія (№ 74)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для вперше 
засуджених до позбавлення волі 

жінок

вулиця Люстдорфська дорога, 
будинок 15, місто Одеса, 
Одеська область, 65059 08564140

149 Державна установа 
«Ширяївський виправний 

центр (№ 111)»

Виправний центр вулиця Лесі Українки, 
будинок 27, село Армашівка, 
Ширяєвський район, Одеська 

область, 66850

08564216

Миколаївська область
150 Державна установа 

«Миколаївський слідчий 
Слідчий ізолятор вулиця Лагерне поле, 

будинок 5, місто Миколаїв, 08564067
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ізолятор» Миколаївська область, 54030

151 Державна установа 
«Снігурівська виправна 

колонія (№ 5)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Суворова, село 
Центральне, будинок 1, 
Снігурівський район, 

Миколаївська область, 57361

08594654

152 Державна установа 
«Ольшанська  виправна 

колонія (№ 53)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Промислова, будинок 1, 
селище міського типу 

Ольшанське, Миколаївський 
район, Миколаївська область, 

57113

08564073

153 Державна установа 
«Вознесенська виправна 

колонія (№ 72)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Київська, будинок 300, 
місто Вознесенськ, 

Миколаївська область, 56500
08564050

154 Державна установа 
«Арбузинська виправна 

колонія (№ 83)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

вулиця Володимирська, 
будинок 1, селище міського 

типу Костянтинівка, 
Арбузинський район, 

Миколаївська область, 55340

08564038

155 Державна установа 
«Казанківська виправна 

колонія (№ 93)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, які раніше 

відбували покарання у виді 
позбавлення волі

селище Новоданилівка, 
Казанківський район, 

Миколаївська область, 56022 08564044

156 Державна установа 
«Hовобузький виправний 

центр (№ 103)»

Виправний центр село Богомази, Новобузький 
район, Миколаївська область, 

55604
14316988

Херсонська область
157 Державна установа 

«Херсонський слідчий 
ізолятор»

Слідчий ізолятор вулиця Перекопська, будинок 
10, місто Херсон, Херсонська 

область, 73024
08564707
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158 Державна установа 

«Голопристанська виправна 
колонія (№ 7)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Набережна, будинок 1 
Б, село Стара Збур’ївка, 
Голопристанська міська 
об’єднана територіальна 

громада, Херсонська область, 
75630

08564663

159 Державна установа 
«Дар’ївська виправна 

колонія (№ 10)»

Виправна колонія середнього рівня 
безпеки для чоловіків, вперше 

засуджених до позбавлення волі

село Дар’ївка, Білозерський 
район, Херсонська область, 

75032 08564676

160 Державна установа 
«Північна виправна 

колонія (№ 90)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Некрасова, будинок 
234, Друге Північне селище, 
місто Херсон, Херсонська 

область, 73032

08564699

161 Державна установа 
«Білозерська  виправна 

колонія (№ 105)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для чоловіків

село Дар’ївка, Білозерський 
район, Херсонська область, 

73032
08564713

162 Державна установа 
«Херсонська виправна 

колонія (№ 61)»

Виправна колонія максимального 
рівня безпеки

(звичайні жилі приміщення)

вулиця Дружби, будинок 4, 
місто Херсон, Херсонська 

область, 73024
08564682

Черкаська область
163 Державна установа 

«Черкаський слідчий ізолятор»
Слідчий ізолятор вулиця Благовісна, будинок 

234, місто Черкаси, Черкаська 
область, 18015

08564883

164 Державна установа 
«Черкаська виправна 

колонія (№ 62)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі

вулиця Сурікова, будинок 30, 
місто Черкаси, Черкаська 

область, 18027 08564854
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165 Державна установа 

«Старобабанівська виправна 
колонія (№ 92)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

село Старі Бабани, Уманський 
район, Черкаська область, 

20330 08564877

166 Державна установа 
«Уманська виправна 

колонія (№ 129)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для вперше 
засуджених до позбавлення волі 

жінок

вулиця Енергетична, будинок 
6, місто Умань, Черкаська 

область, 20300 08564892

Чернігівська область
167 Державна установа 

«Чернігівський слідчий 
ізолятор»

Слідчий ізолятор вулиця Реміснича, будинок 2, 
місто Чернігів, Чернігівська 

область, 14000
08564966

168 Державна установа 
«Hовгород-Сіверська установа 
виконання покарань (№ 31)»

Установа виконання покарань вулиця Миколаївська, 
будинок 31, місто Новгород-

Сіверський, Чернігівська 
область, 16000

08564972

169 Державна установа 
«Чернігівська виправна 

колонія (№ 44)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для 
неодноразово засуджених до 

позбавлення волі жінок

вулиця Промислова, 
будинок 38, місто Чернігів, 
Чернігівська область, 14014. 08564943

170 Державна установа 
«Менська виправна 

колонія (№ 91)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі

провулок Дружби, будинок 5, 
селище міського типу 

Макошине, Крюківський 
район, Чернігівська область, 

15652

08731849

171 Державна установа 
«Домницький виправний 

Виправний центр вулиця Лісова, будинок 1, 
селище Домниця, Менський 26332188
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центр (№ 135)» район, Чернігівська область, 

15663
172 Державна установа «Прилуцька 

виховна колонія»
Виховна колонія вулиця Київська, будинок 234, 

місто Прилуки, Чернігівська 
область, 17500

08564957

173 Центрально-Західне 
міжрегіональне управління з 

питань виконання 
кримінальних покарань 

Міністерства юстиції

Територіальний орган 
управління

вулиця Брацлавська, 2а, 
місто Вінниця, 21100

40867306

Вінницька область
174 Державна установа 

«Вінницька установа виконання 
покарань (№ 1)»

Установа виконання покарань вулиця Брацлавська, 
будинок 2, місто Вінниця, 
Вінницька область, 21001

08562602

175 Державна установа 
«Ладижинська виправна колонія 

(№ 39)»

Виправна колонія максимального 
рівня безпеки

(звичайні жилі приміщення)

вулиця Гранітна, будинок 15, 
селище Губник, місто 

Ладижин, Гайсинський район, 
Вінницька область, 24324

08562565

176 Державна установа 
«Піщанська виправна 

колонія (№ 59)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для чоловіків

вулиця Центральна, будинок 1, 
селище Трудове, Піщанський 

район, Вінницька область, 
24703

08562571

177 Державна установа 
«Стрижавська виправна колонія 

(№ 81)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для  чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі

вулиця Алеї, будинок 62, 
селище міського типу 

Стрижавка, Вінницький район, 
Вінницька область, 23210

08562588

178 Державна установа 
«Вінницька виправна 

колонія (№ 86)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

раніше відбували покарання у виді 

вулиця Привокзальна, 
будинок 26, місто Вінниця, 
Вінницька область, 21100

08562594
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позбавлення волі

179 Державна установа 
«Крижопільський 

виправний центр (№ 113)»

Виправний центр вулиця Благовіщенська, 
будинок 106, село Городківка, 

Тульчинський район, 
Вінницька область, 24615

14316862

180 Державна установа 
«Могилів-Подільська 

виправна колонія (№ 114)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі

вулиця Миру, будинок 49, село 
Сказинці, Могилів-

Подільський район, Вінницька 
область, 24044

08733082

181 Державна установа 
«Літинська виправна 

колонія (№ 123)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі

Другий провулок Богдана 
Хмельницького, будинок 9-А, 
селище міського типу Літин, 

Вінницький район, Вінницька 
область, 22300

08562625

Хмельницька область
182 Державна установа 

«Хмельницький слідчий 
ізолятор»

Слідчий ізолятор вулиця Кам’янецька, будинок 
39, місто Хмельницький, 

Хмельницька область, 29013
08564794

183 Державна установа 
«Ізяславська виправна 

колонія (№ 31)»

Виправна колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для чоловіків

вулиця Гагаріна, будинок 4, 
місто Ізяслав, Шепетівський 
район, Хмельницька область, 

30300

08594759

184 Державна установа 
«Замкова виправна 

колонія (№ 58)»

Виправна колонія максимального 
рівня безпеки 

(звичайні жилі приміщення)

вулиця Гагаріна, будинок 2, 
місто Ізяслав, Шепетівський 
район, Хмельницька область, 

30300

08564771

185 Державна установа 
«Райківецька виправна

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, які 

вулиця Паркова, будинок 9, 
село Райківці, Хмельницький 08564765
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колонія (№ 78)» раніше відбували покарання у виді 

позбавлення волі
район, Хмельницька область, 

31356
186 Державна установа 

«Шепетівська виправна 
колонія (№ 98)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі;

вулиця Тараса Шевченка, 60, 
село Климентовичі, 

Шепетівський район, 
Хмельницька область, 30430

08564788

Чернівецька область
187 Державна установа 

«Чернівецький слідчий 
ізолятор»

Слідчий ізолятор площа Соборна, будинок 6, 
місто Чернівці, Чернівецька 

область, 58000
08565032

188 Державна установа 
«Сокирянська виправна 

колонія (№ 67)»

Виправна колонія середнього 
рівня безпеки для чоловіків, 

вперше засуджених до 
позбавлення волі

провулок Покровський, 
будинок 8, місто Сокиряни, 

Дністровський район, 
Чернівецька область, 60200

08565026

Заклади освіти Державної кримінально-виконавчої служби України
189 Академія Державної 

пенітенціарної служби
вулиця Гонча, будинок 34, 

місто Чернігів, Чернігівська 
область, 14000

08571788

Медичні реабілітаційні центри
190 Медичний реабілітаційний 

центр «Золотий берег» 
Міністерства юстиції України

вулиця Берегова, 1, село 
Стрілкове, Генічеський район, 
Херсонська область, Україна, 

75583
34608422

191 Медичний реабілітаційний 
центр «Сонячний» 

Міністерства юстиції України

вулиця Безуха, 32, село 
Білосарайська Коса, 

Маріупольський район, 
Донецька область, Україна, 

87443

30937146
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192 Медичний реабілітаційний 

центр «Таврія» Міністерства 
юстиції України

вулиця Курортна, 69, місто 
Приморськ, Запорізька область,  

Україна, 72100 26336996

193 Медичний реабілітаційний 
центр «Чайка» Міністерства 

юстиції України

вулиця Берегова, 8, селище 
міського типу Шацьк, урочище 
«Гряда», Ковельський район, 
Волинська область, Україна, 

44000

34989685

194 Медичний реабілітаційний 
центр «Уют» Державної 
пенітенціарної служби 

України

вулиця Морська, 9-а, місто 
Саки, Автономна Республіка 

Крим, 96500 35812920

Начальник Відділу 
по роботі з системою Державної 
кримінально-виконавчої служби України
Міністерства юстиції України                                                                                                                  Віталій ДОНСЬКИХ


