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Комітет  з  питань  прав  людини ,  деокупації  та  реінтеграції  тимчасово  окупованих
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Міністру юстиції України
Малюсьці Д.Л.

                                      Шановний Денисе Леонтійовичу!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин на своєму засіданні 31 березня   2021 р.    розглянув  
питання  про підсумки круглого столу на тему «Про стан дотримання прав 
людини в місцях несвободи» та щодо стану  виконання рішення Комітету від 17 
лютого 2021 року «Про дотримання вимог Європейської конвенції про 
запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, 
поводженню або покаранню у виправній  колонії № 77 міста Бердянськ».

За результатами розгляду даного питання Комітет визнав надану 
Міністерством юстиції України інформацію   про  виконання  рішення Комітету 
від 17 лютого 2021 р.  «Про дотримання вимог Європейської конвенції про 
запобігання катуванням та нелюдському чи такому що принижує гідність, 
поводженню або покаранню у виправній  колонії № 77 міста Бердянськ» не 
повною та неналежним проведення Міністерством юстиції України  службового  
розслідування щодо невиконання або неналежного виконання службової 
діяльності,  не дотримання вимог чинного законодавства особами рядового і 
начальницького складу зазначеної державної установи, що призвели до  масових 
порушень прав засуджених та  негативно вплинули  на забезпечення виконання 
покладених на установу завдань 

Комітет висловив незадоволення  Вашою відсутністю  на засіданні  та 
неможливістю з’ясувати питання, які виникли в ході обговорення. 

За наслідками розгляду прийнято рішення провести окреме  засідання 
Комітету на якому заслухати Міністра юстиції України Малюську Д.Л. щодо 
діяльності Міністерства  юстиції України, зокрема і про  виконання рішення 
Комітету від 17 лютого 2021р. «Про дотримання вимог Європейської конвенції 
про запобігання катуванням та нелюдському чи такому що принижує гідність, 
поводженню або покаранню у виправній колонії № 77 міста  Бердянск», а також 
звернутись до Міністра юстиції України про відкриття   дисциплінарних  
проваджень  щодо невиконання  або неналежного виконання  під час службової 
діяльності вимог чинного законодавства працівниками Державної установи 



«Бердянська виправна колонія (№ 77)», в результаті яких було завдано шкоди  
правам та свободам засуджених, які утримуються у зазначеній установі. На 
період проведення службового розслідування  відсторонити від займаних посад 
керівництво Бердянської виправної колонії №77.

Про результати  просимо повідомити Комітет. 
Про  дату і час  проведення окремого засідання Комітету Вас буде 

повідомлено. 

З повагою 

Голова Комітету                                                         Д.В. ЛУБІНЕЦЬ
 

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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Генеральному прокурору

Венедіктовій  І.В.

Шановна Ірино Валентинівно!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин на своєму засіданні 31 березня  2021 р.  розглянув  
питання  про підсумки круглого столу на тему «Про стан дотримання прав 
людини в місцях несвободи» та щодо стану  виконання рішення Комітету від 17 
лютого 2021 року «Про дотримання вимог Європейської конвенції про 
запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, 
поводженню або покаранню у виправній  колонії № 77 міста Бердянськ».

За наслідками розгляду Комітет взяв до відома інформацію Офісу 
Генерального прокурора про  виконання рішення Комітету від 17 лютого 2021 
року «Про дотримання вимог Європейської конвенції про запобігання 
катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або 
покаранню у виправній  колонії № 77 міста Бердянськ».

За результатами обговорення прийнято рішення звернутись  до Офісу 
Генерального прокурора України про  надання  Комітету матеріалів  щодо 
виявлених порушень Офісом Генерального прокурора за наслідками проведеної 
перевірки у Державній  установі «Бердянська виправна колонія (№ 77 )»  у період  
з  10 по 12 березня 2021 р.

 З метою  забезпечення  ефективного  досудового розслідування  у 
кримінальних провадженнях за фактами порушення прав людини у Державній 
установі  «Бердянська  виправна колонія (№ 77)», та інших кримінальних 
провадженнях щодо катувань  та  порушення прав громадян, фактів можливого 
зловживання владою або службовим становищем та перевищення влади або 
службових повноважень з боку працівників Державної установи «Бердянська 
виправна колонія (№ 77)», в результаті яких було завдано шкоди  правам, 
свободам окремих засуджених, які утримуються  у зазначеній установі, що 
розслідуються  територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, 
розташованим у м. Мелітополі, звернутися до Державного бюро розслідувань з 
пропозицією розглянути можливість їх об’єднання в одне кримінальне 
провадження, доручити його розслідування центральному апарату Державного 



бюро розслідувань зі здійсненням процесуального керівництва Офісом  
Генерального прокурора України. 

Про результати   розгляду даного питання просимо поінформувати 
Комітет. 

 

З повагою 
 
Голова Комітету                                                                    Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
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В.о. Директора Державного 
бюро розслідувань  
СУХАЧОВУ О.О. 

Шановний Олексію Олександровичу !

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин на своєму засіданні 31 березня 2021 р. розглянув  
питання про підсумки круглого столу на тему «Про стан дотримання прав 
людини в місцях несвободи» та щодо стану  виконання рішення Комітету від 17 
лютого 2021 року «Про дотримання вимог Європейської конвенції про 
запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, 
поводженню або покаранню у виправній  колонії № 77 міста Бердянськ».

За підсумками розгляду Комітет ухвалив:
взяти до відома інформацію Державного бюро розслідувань  про  

виконання рішення Комітету від 17 лютого 2021 року «Про дотримання вимог 
Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському чи такому, 
що принижує гідність, поводженню або покаранню у виправній  колонії № 77 
міста Бердянськ»;

з  метою  забезпечення  ефективного  досудового розслідування  
кримінальних проваджень за фактами порушення прав людини у Державній 
установі  «Бердянська  виправна колонія (№ 77)» та інших кримінальних 
провадженнях  щодо катувань  та  порушення прав громадян, фактів можливого 
зловживання владою або службовим становищем та перевищення влади або 
службових повноважень з боку працівників Державної установи «Бердянська 
виправна колонія (№ 77)», в результаті яких було завдано шкоди  правам, 
свободам окремих засуджених, які утримуються у зазначеній установі, що 
здійснюються  територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, 
розташованим у м. Мелітополі,  звернутися до Державного бюро розслідувань з 
пропозицією розглянути можливість їх об’єднання в одне кримінальне 
провадження, доручити його розслідування центральному апарату Державного 



бюро розслідувань зі здійсненням процесуального керівництва Офісом  
Генерального прокурора України. 

Про результати розгляду даного питання просимо поінформувати Комітет. 

З повагою 
 Голова Комітету                                                                    Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
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