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O R D E R

On following the procedures and conditions of detention of the convicts 
in the institutions of the State Criminal Executive Service of Ukraine, 
established by the legislation

The Prosecutor General’s Office with the involvement of the specialists has 
inspected the state of adherence to the laws and rights of the convicts in the state 
institution “Berdyansk Penal Colony (No. 77)” (hereafter - PC No. 77).

The inspection found a number of violations of the requirements of the Criminal 
Executive Code of Ukraine (hereafter – CEC of Ukraine), the Law of Ukraine “On 
Criminal Executive Service of Ukraine” and other legislation that regulates the issues 
of material and household provision, social and educational work, procedure of 
application of sanctions etc.

Contrary to the requirements of Art. 18 of the Law of Ukraine “On State 
Criminal Executive Service of Ukraine”, Art. 107, 115 of the CEC of Ukraine, the 
administration of PC No. 77 does not provide the adherence to the rights  of 
the convicts to adequate material and household provision in the social and 
psychological service units (hereafter – units), namely, the right to privacy and 
personal space.

In particular, while the institution is filled to less than a third of its capacity (287 
convicts for 947 places), almost all residential premises of the units had bunk beds (54 
bunk beds for 108 places), and most of the other beds are almost next to each other.

The convicts are not held in the same conditions due to the different occupancy 
of living spaces. The conditions are the worst in the first and second units, where 
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Офісом Генерального прокурора із залученням спеціалістів перевірено 
стан додержання законів та дотримання прав засуджених у державній установі 
«Бердянська виправна колонія (№ 77)» (далі -  ВК № 77).

Під час перевірки встановлено низку порушень вимог Кримінально- 
виконавчого кодексу України (далі -  КВК України), Закону України «Про 
Державну кримінально-виконавчу службу України» та іншого законодавства, 
що регулює питання організації матеріально-побутового забезпечення, 
проведення соціально-виховної роботи, порядку застосування стягнень тощо.

Усупереч вимогам ст. 18 Закону України «Про Державну кримінально- 
виконавчу службу України», ст.ст. 107, 115 КВК України адміністрацією 
ВК № 77 у відділеннях соціально-психологічної служби (далі -  відділення) 
не забезпечено додержання прав засуджених на належне матеріально- 
побутове забезпечення, а саме на приватність і особистий простір.

Зокрема, при заповнюваності установи менш ніж на третину (287 
засуджених на 947 місць) майже у всіх житлових приміщеннях відділень наявні 
двоярусні ліжка (у кількості 54 одиниці на 108 місць), а більшість інших ліжок 
розташовано майже впритул одне до одного.

Засуджені перебувають у неоднакових умовах через різну наповнюваність 
житлових приміщень. Найгірші умови у першому та другому відділеннях, де 
спальні місця засуджених розташовані в одній великій секції, розрахованій на 
70 місць. За таких обставин понад 120 засуджених, або 45 %, перебувають у 
щільно наповнених спальних приміщеннях.

Ситуація також ускладнюється тим, що у порушення вимог ст. 20 Кодексу 
цивільного захисту України впродовж декількох років в установі не 
вирішено низку питань щодо забезпечення протипожежної безпеки,
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the beds of convicts are located in one large section designed for 70 people. In such 
circumstances over 120 persons, or 45 %, are held in densely occupied bedrooms.

The situation is aggravated by the fact that, contrary to the requirements of Art. 
20 of the Code of Civil Protection of Ukraine, for several years, the institution has 
not resolved a number of issues related to fire safety, first of all, the equipment of 
fire protection system, fire retardant treatment of wooden structures, proper condition 
of the valve sets in the headquarters etc, as stated in the act of inspection of the penal 
colony of Berdyansk IRD of MD of SPSU of 11.03.2021, which was provided to 
the management of PC No. 77. The non-elimination of those violations may lead to 
emergencies with casualties.

The current practice of accommodation and material support of convicts 
does not meet international standards, in particular, the European Prison Rules, 
paras. 4, 5 pt. І of which states that the life in the places of detention should should, as 
far as possible, be brought closer to the positive aspects of life in society, the detention 
of prisoners in the conditions that violate their human rights cannot be justified with 
the lack of resources.

Contrary to the requirements of Art. 7 of the Law of Ukraine “On Ensuring 
the Sanitary and Hygienic Well-being of the Population” in PC No. 77 there are 
no conditions for the proper production process that should meet the sanitary 
rules and requirements of hygiene, during the baking of bread and cooking.

Thus, the inspection detected a number of violations related to the use of 
ventilation, refrigeration chamber, the keeping of food products, the quality of 
drinking water that is used in the technological process, quality control of finished 
products by microbiological indicators etc.

The daily schedule of PC No. 77, adopted by its Head, does not meet para. 
1 of Section VI Internal Schedule Rules of Penitentiary Institutions, adopted 
by the Order of the Ministry of Justice of Ukraine (hereafter – MJ) of 28.08.2018 
No. 2823/5 (hereafter – ISR of PI), as it contains excessively regulated mandatory 
measures, including those  which are not provided by ISR of PI and typical schedule, 
in particular, the landscaping works (in 2 cases). If these measures are on the agenda, 
there are risks of replacing permanently paid work with  them on a permanent basis.

In addition, the schedule does not contain a period of time for education, it 
violates the chronology of holding necessary events, such as morning inspection, 
which should be carried out before breakfast and appointment to works. The time 
allotted to the phone conversations should also be extended, as it is defined in Annex 
8 to ISR of PI, and it is necessary to provide a free time on weekends and holidays for 
more than once a day instead of after 7 pm.

Those changes are relevant given the need for humanization and the complaints 
of the convicts expressed during the inspection, concerning the lack of time for the 
phone conversations with the relatives, which is one of the components of their 
resocialization.

2

насамперед обладнання системою протипожежного захисту, вогнегасної 
обробки дерев’яних конструкцій, належного стану кран-комплектів у штабному 
приміщенні тощо, про що зазначено в акті обстеження виправної колонії 
Бердянського МРУ ГУ ДСНС України від 11.03.2021, який надано керівництву 
ВК № 77. Неусунення зазначених порушень може призвести до надзвичайних 
подій з людськими жертвами.

Сформована практика розміщення та матеріально-побутового 
забезпечення засуджених не відповідає міжнародним стандартам, зокрема 
Європейським пенітенціарним правилам, у п.п. 4, 5 ч. І яких визначено, що 
життя у місцях позбавлення волі повинно, наскільки це можливо, бути 
наближене до позитивних аспектів життя в суспільстві, утримання в’язнів в 
умовах, що порушують їхні права людини, не може бути виправдано нестачею 
ресурсів.

Усупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення» у ВК № 77 не 
створено умов для належного виробничого процесу під час випікання хліба 
та приготування їжі, які повинні відповідати санітарним правилам та 
вимогам гігієни.

Так, виявлено низку порушень, пов’язаних з експлуатацією вентиляції, 
холодильної камери, зберіганням продуктів харчування, якістю питної води, 
яка використовується в технологічному процесі, контролем якості готової 
продукції за мікробіологічними показниками тощо.

Розпорядок дня ВК № 77, схвалений її керівником, не відповідає 
вимогам п. 1 розділу VI Правил внутрішнього розпорядку установ 
виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України 
(далі — Мін’юст) від 28.08.2018 № 2823/5 (далі -  ПВР УВП), оскільки містить 
надмірно регламентовані обов’язкові заходи, у тому числі не передбачені ПВР 
УВП та типовим розпорядком дня, зокрема роботи з благоустрою 
(у 2 випадках). За наявності цих заходів у розпорядку дня є ризики підміни 
ними на постійній основі зазвичай оплачуваної роботи.

Крім того, у розпорядку дня не визначено періоду часу перебування на 
навчанні, порушено хронологію проведення необхідних заходів, таких як 
ранкова перевірка, яку доцільно проводити до сніданку та розводу на роботу. 
Необхідно також збільшити час, відведений на телефонні розмови, як це 
визначено у додатку 8 до ПВР УВП, а також передбачити вільний час у вихідні 
та святкові дні більш ніж один раз на день, а не лише ввечері, після 19 години.

Зазначені зміни є актуальними з огляду на необхідність гуманізації та 
скарги засуджених, висловлені під час перевірки, щодо недостатності часу для 
телефонних розмов із рідними, що є однією зі складових їх ресоціалізації.

Усупереч вимогам ст. 134 КВК України у низці випадків стягнення 
накладаються на засуджених без з’ясування всіх необхідних обставин 
вчиненого порушення вимог режиму.

Наприклад, 15.02.2021 на засудженого . накладено
стягнення у вигляді поміщення до дисциплінарного їюлятора на 3 доби за 
користування мобільним телефоном. Однак висновок про проведення



Contrary to the requirements of the Article 134 of the CEC of Ukraine, in 
a number of cases the convicts are subjected to sanctions without clarifying all 
necessary circumstances of the violations of the regime that they have committed.

For example, on 15.02.2021 a sanction was imposed on a convict in the form 
of placement in a disciplinary cell for 3 days for using a mobile phone. However, the 
conclusion on conducting an official investigation to find out the circumstances of 
how the cell phone got into the institution, was only made and approved by the head 
of the institution on the next day. Attached to the materials is a medical certificate on 
the possibility of undergo punishment in an unspecified form due to health conditions.

In several cases there were punishments not provided by the law. In 
particular, a ruling of 13.07.2020 imposed a sanction on a convict in the form of an 
educational conversation for non-compliance with the form of clothing. That sanction 
is not provided by the Article 132 of the CEC of Ukraine.

The practice of parole of the convicts does not meet the requirements of 
Art. 154 of the CEC of Ukraine and Art. 81 of CC of Ukraine.

Thus, in 2019-2021 the commission of the institution denied the parole for the 
convicts after the result of the examination of the materials in every other case. Their 
positive characteristics, the seriousness of the crimes, the use of encouragement and 
the lack of sanctions were not taken into account.

For example, on 12.01.2021  a person convicted for pt. 2 of Art. 190,  pt. 2 of 
Art. 185  of the CC of Ukraine  was denied parole under Art.  81 of the CC of Ukraine, 
despite the positive characteristics, the lack of sanctions and presence of incentives. 
At the same time, the substantiation of the grounds for refusal in the protocol of the 
decision of the commission No. 1  is formal and does not correspond to the positive 
characteristic given to the convict and the available encouragement.

Consequently the convicts often apply directly to a court and are released 
on parole under Articles 537-539 of the CCP of Ukraine. In 2019-2021 the courts 
approved 8 such applications of the convicts, which indicates the shortcomings in 
the organization of this work and the need for a more thorough clarification of the 
personalities of the convicts.

Contrary to the requirements of Art. 127 of CEC of Ukraine, Section XVIII 
of ISR of PI, Section II of the Regulations on organizations of persons sentenced to 
imprisonment, adopted by the order of MJ of 04.11.2013 No. 2300/5, persons who 
violated the regime and who were numerously sanctioned, were appointed to the 
positions of the chairmen of the prisoners’ board and senior duty prisoners at 
the same time (convicts). It also became possible due to the fact that the nominations 
for the chairmen of the board of the convicts are made without substantiating the 
characteristics of the said persons and the grounds for their election.

Such state may lead to negative influence of some prisoners over the others and 
it requires additional measures to prevent giving them the supervision functions of 
the administration of the institution, which was stated in the report of the European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (hereafter – CPT) of 06.11.2020.

Contrary to the requirements of Art. З, 3-1, 12 of the Law of Ukraine “On 
remuneration”, Art. 118 of the CEC of Ukraine, the work of convicts is paid for in 

з

службового розслідування для з ’ясування обставин потрапляння до установи 
телефону складено та затверджено керівником установи лише наступного дня. 
До матеріалів долучено медичну довідку про можливість за станом здоров’я 
відбувати стягнення невстановленої форми.

У деяких випадках накладаються стягнення, не передбачені 
законодавством. Зокрема, до засудженого постановою від
13.07.2020 застосовано стягнення у вигляді виховної бесіди за недотримання 
ним форми одягу. Вказаний захід стягнення не передбачено ст. 132 
КВК України.

Практика умовно-достроково звільнення засуджених від відбування 
покарання не відповідає вимогам ст. 154 КВК України та ст. 81 
КК України.

Так, у 2019-2021 роках комісією установи за результатами розгляду 
матеріалів відмовлено засудженим у достроковому звільненні у кожному 
другому випадку. При цьому не враховуються їх позитивні характеристики, 
тяжкість вчинених злочинів, застосування заохочень і відсутність стягнень.

Наприклад, засудженому за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 185 КК України 
12.01.2021 відмовлено у достроковому звільненні за ст. 81 

КК України, незважаючи на позитивну характеристику, відсутність стягнень та 
наявність заохочення. Водночас обґрунтування у протоколі рішення комісії № 1 
підстав відмови є формальним та не відповідає наданій засудженому 
позитивній характеристиці та наявному заохоченню.

Надалі засуджені звертаються безпосередньо до суду та звільняються 
умовно-достроково в порядку ст.ст. 537-539 КПК України. У 2019-2021 роках 
судом задоволено 8 таких заяв засуджених, що свідчить про недоліки в 
організації цієї роботи та необхідність більш ретельного з ’ясування особи 
засуджених.

Усупереч вимогам ст. 127 КВК України, розділу XVIII ПВР УВП, 
розділу II Положення про самодіяльні організації засуджених до позбавлення 
волі, затвердженого наказом Мін’юсту від 04.11.2013 № 2300/5, на посади 
голів ради колективу засуджених і водночас старших днювальних 
призначено осіб, які допускали порушення вимог режиму та на яких 
неодноразово накладалися стягнення (засуджені

). Зазначене також стало можливим унаслідок того, що подання 
на кандидатури голів ради колективу засуджених складаються без 
обґрунтовування характеристики вказаних осіб і підстав для їх обрання.

Такий стан може призвести до негативного впливу одних засуджених на 
інших і потребує вжиття додаткових заходів щодо запобігання передання їм 
контрольних функцій адміністрації установи, про що зазначається у доповіді 
Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або 
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі -  ЄКГГГ) від
06.11.2020.

Усупереч вимогам ст.ст. З, 3-1, 12 Закону України «Про оплату праці», 
ст. 118 КВК України праця засуджених оплачується у розмірах, нижчих від 
законодавчо встановленого мінімуму, та без додержання низки норм оплати



the amounts that are lower than the statutory minimum, and without adherence to 
a number of norms of payment. Those violations became possible due to incomplete 
accounting and registration of working hours of the convicts, without taking into 
account the real work hours, weekends, holidays and particularities of the production.

In particular, during the interviewing of the convicts who were cooks it was 
established that they work in the diner for 7-8 hours a day (between 6:30 am and 2 
pm). However, in the timesheet for February 2021, they are paid only 2 hours a day and 
20 days a month (0,25 % of the wage), which is obviously insufficient given the scale 
of work and the full cycle of cooking for around 300 prisoners. The representatives 
of the administration and the convicts confirmed that the cooks worked in three shifts 
(including during the night), however, the timesheet only mentioned two cooks.

It is also known from the explanations of the baker that the period of his daily 
shift is 9 hours (between 6:30 am and 4 pm), although the timesheet only mentions 4 
hours. At the same time on the weekends and holidays the work is not registered in 
the timesheet, despite the constant nature of the manufacturing process.

Also questionable is the reliability of accounting for working time, the work on 
weekends and holidays of other workers (bath maintenance worker, assistant worker, 
diner employee, animal care worker), for whom only a small period of work hours is 
registered - 1 to 2 hours a day, and only 20 days a month. In total, as established by 
the State Consumer Service, 18 persons actually work in the diner, however, only 5 
persons receive wages according to the timesheet.

Under such conditions, the accrued monthly salary of canteen employees is 
artificially decreased and constitutes between UAH 750 and 1500, baker—UAH 3000. 
At the same time in the penal colonies in other regions, for example, in Vinnitsia PC 
No. 86, the convicts are employed for 0,75 % of the cook’s rate and receive three 
times higher wages (UAH 4500), in Kharkiv region in Dykanivka PC No. 12 - 4 times 
(UAH 6000), which indicates the exploitation of the convicts’ labour in PC No. 77.

In addition, certain landscaping works by their nature and duration are 
unreasonably not attributed to paid work. Thus, the daily work of a convict in the 
shoes repair workshop (5-6 hours a day) should be attributed to the paid works, like 
the work in the bath, which is paid.

Contrary to the requirements of pt. З of Art. 119 of CEC of Ukraine, the 
administration of PC No. 77 organized the work of the convicts with numerous 
violations of the labour protection rules, safety and industrial hygiene, established 
by the labour legislation.

Thus, according to the conclusions of the involved labour protection specialists, 
proper operation and maintenance of electrical installations, equipment in the boiler 
room, workshops and production sites is not provided, safety precautions are not 
observed during the works, the necessary documentation is not kept, etc..

The study of information on the status of payment on writs of execution by 
convicts established that in 2018-2021 7 convicts who have not paid a single hryvnia 
of damages and alimony were released, and 22 convicts paid a small part of the sum, 
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праці. Вказані порушення стали можливими унаслідок неповного обліку та 
табелювання робочого часу засуджених, без урахування реальної тривалості 
роботи, вихідних, святкових днів та особливостей виробничого процесу.

Зокрема, під час опитування засуджених кухарів встановлено, що в їдальні 
вони працюють по 7—8 годин на день (з 6 год ЗО хв до 14 год). Проте у табелі 
обліку робочого часу за лютий 2021 року їм оплачується лише 2 години на день
1 20 днів на місяць (0,25 % ставки), що вочевидь є недостатнім з урахуванням 
обсягу робіт та повного циклу приготування їжі майже на 300 засуджених. 
Представники адміністрації та засуджені підтвердили, що кухарі працюють у 
три зміни (у т.ч. у нічний час), однак у табелі йдеться лише про двох кухарів.

З пояснень пекаря також відомо, що тривалість його щоденної робочої 
зміни становить 9 годин (з 6 год ЗО хв до 16 год), хоча у табелі зазначено лише 
4 години. Водночас у вихідні та святкові дні робота працівників не 
табелюється, незважаючи на безперервність виробничого процесу.

Викликає також сумніви достовірність обліку робочого часу, роботи у 
вихідні та святкові дні інших працівників (робітника з обслуговування лазні, 
підсобного робітника, робітника їдальні, робітника з нагляду за тваринами), 
яким табелюється лише незначний період робочого часу -  від 1 до
2 годин на день і лише 20 днів на місяць. Загалом у їдальні, як встановлено 
Держспоживслужбою, фактично працює 18 осіб, однак заробітну плату 
відповідно до штатного розпису отримують лише 5 осіб.

За таких умов нарахована місячна заробітна плата працівників їдальні є 
штучно заниженою та становить від 750 до 1500 грн, пекаря — 3000 грн. Разом з 
тим у виправних колоніях в інших регіонах, наприклад у Вінницькій ВК № 86, 
засуджені оформлені на 0,75 % ставки кухаря та отримують у тричі вищу 
заробітну плату (4500 грн), у Харківській області в Диканівській ВК № 1 2 - у  
4 рази (6000 грн), що свідчить про експлуатацію праці засуджених у ВК № 77.

Крім того, окремі роботи з благоустрою за їх характером і тривалістю 
безпідставно не віднесено до оплачуваних робіт. Так, щоденна робота 
засудженого у майстерні з ремонту взуття (5-6 годин на день) має бути 
віднесена до оплачуваних, як, зокрема, і робота у лазні, яка оплачується.

Усупереч вимогам ч. З ст. 119 КВК України адміністрацією ВК № 77 
роботу засуджених організовано з численними порушеннями правил 
охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, встановлених 
законодавством про працю.

Так, за висновками залучених спеціалістів з охорони праці, не забезпечено 
належного утримання, експлуатацію та обслуговування електроустановок, 
обладнання у котельні, майстернях і на виробничих дільницях, не дотримується 
техніка безпеки при виконанні робіт, не ведеться необхідна документація тощо.

Вивченням інформації про стан сплати засудженими коштів за 
виконавчими листами встановлено, що у 2018-2021 роках звільнилося 
7 засуджених, які не сплатили жодної гривні у рахунок відшкодування шкоди 
та аліментів, а 22 засуджених погасили їх незначну частину, що свідчить про 
неналежне виконання адміністрацією ВК № 77 покладених законодавством 
завдань, насамперед ст. 118 КВК України.



which indicates the improper performance of the administration of the PC No. 77 of 
its tasks set by law, first of all by the Art. 118 of the CEC of Ukraine.

Thus, in 2018, according to the writs of execution, the released convicts failed 
to pay over UAH 1,1 million under claims, including the alimony, in 2019 - UAH 250 
000, in 2020 - more than UAH 650 000, in 2021 - UAH 26 000.

The state of implementation of remarks and recommendations provided to 
the bodies of the Ministry of Justice and the leadership of the PC-77 as a result 
of previous visits and inspections is unsatisfactory.

First of all, the completeness of the implementation of the CPT’s recommendations 
on the functioning of the PC No. 77, provided in the report of 06.11.2020 (hereafter 
– the Report) raises significant remarks, most of the recommendations were not 
implemented in practice.

Thus, the Report was sent by the MJ to the Prosecutor General’s Office on 
21.12.2020, however, only a month later (20.01.2021) it was received in PC No. 77. 
The report was sent by the South-Eastern Interregional Department for the Execution 
of Criminal Punishments (hereafter – the Interregional Department), which also 
received it with a significant delay (12.01.2021).

As a result, the management of the institution, having very limited time for  
implementation, meaning only 5 days, has not properly fulfilled the tasks set by the 
interregional department on taking measures to prevent similar violations in the future 
and providing suggestions to improve the activities of the State Criminal Executive 
Service of Ukraine. A formal response was provided under the signature of a former 
Head of the institution on 25.01.2021 on the processing and taking into account the 
report of the CPT (without any information on the measures taken).

The information on implementation of the recommendations of CPT sent 
by the interregional department to the Department for the Execution of Criminal 
Punishments of the Ministry of Justice on 27.01.2021 also has a formal nature. In 
particular, it concerns the numerous visits of various bodies to the PC No. 77 and only 
on this basis are conclusions drawn about the absence of ill-treatment of convicts.

At the same time that information lacks the data about the events held for the 
implementation of the CPT’s recommendations (paras. 36, 37, 40 of the Report), 
in particular, concerning:

- solving basic household problems of convicts (violation of privacy and 
personal space in residential premises);

- raising the level of staff training and reviewing the staffing;
- reducing the dependence of employees of institutions on “duty prisoners” in 

exercising control over convicts;
- the use of video recordings to prevent possible abuse of excessive force by 

prison staff, etc.
The inspection conducted by the Prosecutor General’s office confirmed 

most of the violations of the rights of the convicts, found in PC No. 77 during 
the visit of CPT, which were not eliminated, despite the fact that a number of 
them did not require significant material expenses.
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Таким чином, у 2018 році за виконавчими листами звільненими 
засудженими безповоротно не відшкодовано за позовами, у тому числі 
аліменти, понад 1,1 млн грн, у 2019 -  250 тис. грн, у 2020 -  більш ніж 
650 тис. грн, у 2021 -  26 тис. гривень.

Стан виконання зауважень і рекомендацій, наданих органам Мін’юсту 
та керівництву ВК № 77 за результатами попередніх візитів і перевірок, є 
незадовільним.

Насамперед викликає суттєві зауваження повнота виконання 
рекомендацій ЄКПТ щодо діяльності ВК № 77, викладених у доповіді 
від 06.11.2020 (далі -  доповідь), більшість з яких фактично не реалізовано.

Так, доповідь направлено Мін’юстом до Офісу Генерального прокурора
21.12.2020, проте лише через місяць (20.01.2021) її отримано 
у ВК № 77. Доповідь надіслано Південно-Східним міжрегіональним
управлінням з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту (далі -  
міжрегіональне управління), яке її також отримало зі значним запізненням 
(12.01.2021).

Як наслідок, керівництво установи, маючи дуже обмежені строки 
виконання, тобто лише 5 днів, належно не виконало визначені міжрегіональним 
управлінням завдання про вжиття заходів щодо недопущення аналогічних 
порушень у майбутньому та надання пропозицій з удосконалення діяльності 
Державної кримінально-виконавчої служби України. За підписом колишнього 
керівника установи 25.01.2021 надано формальну відповідь про
опрацювання та взяття до уваги доповіді ЄКПТ (без жодної інформації про 
вжиті заходи).

Направлена 27.01.2021 міжрегіональним управлінням до 
Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту 
інформація про виконання рекомендацій ЄКПТ також має формальний 
характер. Зокрема, у ній йдеться про численні візити представників різних 
органів до ВК № 77 та лише на підставі цього робляться висновки про 
відсутність жорстокого поводження із засудженими.

Разом з тим у вказаній інформації відсутні відомості про заходи, вжиті на 
виконання рекомендацій ЄКПТ (п.п. 36, 37, 40 доповіді), зокрема щодо:

- вирішення елементарних побутових проблем засуджених (порушення 
норм приватності та особистого простору в жилих приміщеннях);

- підвищення рівня підготовки персоналу установ та перегляду його 
укомплектованості;

- зменшення залежності працівників установ від «чергових засуджених» 
при здійсненні контролю щодо засуджених;

- використання відеозаписів з метою запобігання можливим зловживанням 
у використанні надмірної сили з боку персоналу пенітенціарних установ тощо.

Перевіркою Офісу Генерального прокурора підтверджено більшість 
зазначених порушень прав засуджених, виявлених у ВК № 77 під час візиту 
ЄКПТ і досі неусунутих, незважаючи на те, що низка з них не потребувала 
значних матеріальних витрат.



Similarly, in PC No. 77 the recommendations of the Secretariat of the Verkhovna 
Rada Commissioner for Human Rights were not properly implemented, according 
to the results of the visit on 26.02.2020-27.02.2020, which is confirmed by the 
violations re-discovered by the Prosecutor General’s Office, in particular regarding 
the violations of the right of convicts to privacy, incomplete fixation of bodily injuries 
of convicts, illegal use of their labour, possible delegation of functions of the staff of 
the institution to convicts (pages of the Report 7-9, 14, 17).

Those violations of the legislation and shortcomings became possible due to 
improper organization of activity of the penal colony by the management and employees 
of the relevant divisions of PC No. 77, misinterpretation and practical application of 
the requirements of legislation, international standards for the observance of the rights 
of convicts. At the same time, the departmental control of the interregional department 
of the Ministry of Justice over the activities of the penal colony is inefficient. As a 
result, effective and systematic measures to address numerous human rights violations 
in the PC No. 77 have not yet been taken..

Given the above, guided by Art. 22 of the Criminal Procedure Code of 
Ukraine, Art. 26 of the Law of Ukraine “On the Prosecutor’s Office”,

I DEMAND:

1. To take a set of comprehensive measures to eliminate the identified violations 
of the law, the causes and conditions that contributed to them.

2. To resolve the issues on:
-	responsibility of managers and other officials of the penal colony, interregional 

administration, who violated the law and did not take measures to eliminate them 
for a long time, including after receiving the recommendations of the CPT and the 
Ombudsman;

-	quashing of the ruling of 13.07.2020 on imposing sanctions on the convicts
-	quashing of the decision of the commission, repeated and proper consideration 

of the issue of parole of the convicts
3. To inform the Prosecutor General’s Office about the results of consideration 

of the instruction and the measures taken within a month.
Part 4 of Article 26 of the Law of Ukraine “On the Prosecutor’s Office” provides 

that the written instructions of the prosecutor are mandatory and subject to immediate 
execution.

Failure of an official to comply with the lawful requirements of the prosecutor 
shall result in liability provided by pt. 1 of Art. 185-8 of the Code on Administrative 
Offences.

Deputy

Prosecutor General                                       G. Mamedov
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Аналогічно у ВК № 77 належно не виконано рекомендації Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за результатами візиту 
26.02.2020-27.02.2020, що підтверджується повторно виявленими Офісом 
Г енерального прокурора порушеннями, зокрема щодо порушення прав 
засуджених на приватність, неповноти фіксації тілесних ушкоджень у 
засуджених, незаконного використання їх праці, можливого делегування 
функцій персоналу установи засудженим (аркуші звіту 7-9, 14, 17).

Наведені порушення законодавства та недоліки стали можливими 
внаслідок неналежної організації діяльності виправної колонії керівництвом і 
працівниками відповідних підрозділів ВК № 77, неправильного тлумачення та 
практичного застосування вимог законодавства, міжнародних стандартів щодо 
дотримання прав засуджених. Водночас відомчий контроль міжрегіонального 
управління Мін’юсту за діяльністю виправної колонії є малоефективним. Як 
наслідок, дієвих та системних заходів щодо усунення численних порушень прав 
людини у ВК № 77 досі не вжито.

Ураховуючи зазначене, керуючись ст. 22 КВК України, ст. 26 
Закону України «Про прокуратуру»,

В И М А Г А Ю  :

1. Вжити комплекс вичерпних заходів щодо усунення виявлених порушень 
законодавства, причин та умов, що їм сприяли.

2. Вирішити питання про:
- відповідальність керівних та інших службових осіб виправної колонії, 

міжрегіонального управління, які допустили порушення закону та тривалий час 
не вживали заходів для їх усунення, у тому числі після отримання рекомендацій 
ЄКПТ і Омбудсмана;

- скасування постанови від 13.07.2020 про накладення стягнення на 
засудженого

- скасування ухваленого рішення комісії, повторний та належний розгляд 
питання про умовно-дострокове звільнення засудженого

3. Про результати розгляду вказівки та вжиті заходи у місячний строк 
поінформувати Офіс Генерального прокурора.

Частиною 4 статті 26 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що 
письмові вказівки прокурора є обов’язковими і підлягають негайному 
виконанню.

Невиконання посадовою особою законних вимог прокурора тягне 
відповідальність, передбачену ч. 1 ст. 185-8 К^пАП.

Заступник
Генерального прокурора Г. Мамедов
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