
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  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

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02    

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 17 лютого 2021 р. розглянув  
питання «Про дотримання вимог Європейської конвенції про запобігання 
катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або 
покаранню у виправній  колонії № 77 міста Бердянська».

Надсилаємо ухвалене рішення Комітету з зазначеного питання для 
реагування в межах  компетенції. (Додається).

Просимо поінформувати Комітет про заходи, вжиті  на виконання 
рішення Комітету від 17 лютого 2021 р. 

Додаток: на  2 арк.

З повагою

Голова Комітету                                                                              Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000056B95E006410C901
Дійсний до: 02.11.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/12-2021/59807 від 23.02.2021
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  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

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02    

                                                     РІШЕННЯ
           від 17 лютого 2021 року за підсумками розгляду питання 

«Про дотримання вимог Європейської конвенції про запобігання катуванням та 
нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню у  виправній  

колонії № 77 міста Бердянськ»

1. Звернутись до Міністра юстиції України Малюськи  Д.Л. вжити     
термінових заходів з метою виправлення ситуації, яка склалась у виправній 
колонії №77 міста Бердянська щодо порушень вимог Європейської конвенції 
про запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, 
поводженню або покаранню до засуджених, які відбувають покарання у 
зазначеній установі.
         2. По кожному факту  порушень чинного закону, застосування до 
засуджених побиття, насильства, знущань, зґвалтувань та інших видів 
жорсткого поводження із засудженими, викладених у висновках Щорічної  
доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2019 рік,   
висновках моніторингових візитів Уповноваженого, а також у Доповіді   
Європейського комітету  із запобігання катуванням та нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК) за наслідками візиту 
до України 4-13 серпня 2020 року, та численних порушень прав засуджених, 
зафіксованих  представниками  громадських організацій та активістів, в тому 
числі фактів, наведених у фільмі Влада Сидоренка «Бердянськ. Зона 77», що 
допущені  при повній безвідповідальності та замовчуванні з боку керівництва 
зазначеної установи, провести перевірку, а також відкрити дисциплінарні 
провадження.
       3.  Відсторонити від займаних посад керівництво Бердянської виправної 
колонії № 77 та поінформувати Комітет про вжиті заходи до зазначених осіб.
       4. Звернутись до Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань 
щодо  створення  оперативної слідчої групи  на рівні Офісу Генерального 
прокурора України з метою ефективного розслідування кримінальних 
проваджень, порушених за фактами застосування насильства та інших 
порушень закону в Бердянській виправній колонії № 77.
       5. Здійснити спільний візит народних депутатів України - членів Комітету 
разом з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини до Бердянської 
виправної колонії № 77 з метою моніторингу дотримання вимог Європейської 



конвенції про запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує 
гідність, поводженню або покаранню.
        6. Заслухати  на  засіданні Комітету інформацію Міністра юстиції України 
Малюськи Д.Л., представників Офісу Генерального прокурора, Державного 
бюро розслідувань  щодо зазначених питань.

    
 Голова Комітету                                                        Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000056B95E006410C901
Дійсний до: 02.11.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/12-2021/59807 від 23.02.2021
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територій  у  Донецькій ,  Луганській  областях  та  Автономної  Республіки  Крим ,
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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 17 лютого 2021 р. розглянув  
питання «Про дотримання вимог Європейської конвенції про запобігання 
катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або 
покаранню у виправній  колонії № 77 міста Бердянська».

Надсилаємо ухвалене рішення Комітету з зазначеного питання для 
реагування в межах  компетенції. (Додається).

Просимо поінформувати Комітет про заходи, вжиті  на виконання 
рішення Комітету від 17 лютого 2021 р. 

Додаток: на  2 арк.

З повагою

Голова Комітету                                                                              Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

  

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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територій  у  Донецькій ,  Луганській  областях  та  Автономної  Республіки  Крим ,
міста  Севастополя ,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02    

                                                     РІШЕННЯ
           від 17 лютого 2021 року за підсумками розгляду питання 

«Про дотримання вимог Європейської конвенції про запобігання катуванням та 
нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню у  виправній  

колонії № 77 міста Бердянськ»

1. Звернутись до Міністра юстиції України Малюськи  Д.Л. вжити     
термінових заходів з метою виправлення ситуації, яка склалась у виправній 
колонії №77 міста Бердянська щодо порушень вимог Європейської конвенції 
про запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, 
поводженню або покаранню до засуджених, які відбувають покарання у 
зазначеній установі.
         2. По кожному факту  порушень чинного закону, застосування до 
засуджених побиття, насильства, знущань, зґвалтувань та інших видів 
жорсткого поводження із засудженими, викладених у висновках Щорічної  
доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2019 рік,   
висновках моніторингових візитів Уповноваженого, а також у Доповіді   
Європейського комітету  із запобігання катуванням та нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК) за наслідками візиту 
до України 4-13 серпня 2020 року, та численних порушень прав засуджених, 
зафіксованих  представниками  громадських організацій та активістів, в тому 
числі фактів, наведених у фільмі Влада Сидоренка «Бердянськ. Зона 77», що 
допущені  при повній безвідповідальності та замовчуванні з боку керівництва 
зазначеної установи, провести перевірку, а також відкрити дисциплінарні 
провадження.
       3.  Відсторонити від займаних посад керівництво Бердянської виправної 
колонії № 77 та поінформувати Комітет про вжиті заходи до зазначених осіб.
       4. Звернутись до Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань 
щодо  створення  оперативної слідчої групи  на рівні Офісу Генерального 
прокурора України з метою ефективного розслідування кримінальних 
проваджень, порушених за фактами застосування насильства та інших 
порушень закону в Бердянській виправній колонії № 77.
       5. Здійснити спільний візит народних депутатів України - членів Комітету 
разом з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини до Бердянської 
виправної колонії № 77 з метою моніторингу дотримання вимог Європейської 



конвенції про запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує 
гідність, поводженню або покаранню.
        6. Заслухати  на  засіданні Комітету інформацію Міністра юстиції України 
Малюськи Д.Л., представників Офісу Генерального прокурора, Державного 
бюро розслідувань  щодо зазначених питань.

    
 Голова Комітету                                                        Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000056B95E006410C901
Дійсний до: 02.11.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/12-2021/59811 від 23.02.2021



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  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

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02    

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 17 лютого 2021 р. розглянув  
питання «Про дотримання вимог Європейської конвенції про запобігання 
катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або 
покаранню у виправній  колонії № 77 міста Бердянська».

Надсилаємо ухвалене рішення Комітету з зазначеного питання для 
реагування в межах  компетенції. (Додається).

Просимо поінформувати Комітет про заходи, вжиті  на виконання 
рішення Комітету від 17 лютого 2021 р. 

Додаток: на  2 арк.

З повагою

Голова Комітету                                                                              Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000056B95E006410C901
Дійсний до: 02.11.2021 23:59:59
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  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

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02    

                                                     РІШЕННЯ
           від 17 лютого 2021 року за підсумками розгляду питання 

«Про дотримання вимог Європейської конвенції про запобігання катуванням та 
нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню у  виправній  

колонії № 77 міста Бердянськ»

1. Звернутись до Міністра юстиції України Малюськи  Д.Л. вжити     
термінових заходів з метою виправлення ситуації, яка склалась у виправній 
колонії №77 міста Бердянська щодо порушень вимог Європейської конвенції 
про запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, 
поводженню або покаранню до засуджених, які відбувають покарання у 
зазначеній установі.
         2. По кожному факту  порушень чинного закону, застосування до 
засуджених побиття, насильства, знущань, зґвалтувань та інших видів 
жорсткого поводження із засудженими, викладених у висновках Щорічної  
доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2019 рік,   
висновках моніторингових візитів Уповноваженого, а також у Доповіді   
Європейського комітету  із запобігання катуванням та нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК) за наслідками візиту 
до України 4-13 серпня 2020 року, та численних порушень прав засуджених, 
зафіксованих  представниками  громадських організацій та активістів, в тому 
числі фактів, наведених у фільмі Влада Сидоренка «Бердянськ. Зона 77», що 
допущені  при повній безвідповідальності та замовчуванні з боку керівництва 
зазначеної установи, провести перевірку, а також відкрити дисциплінарні 
провадження.
       3.  Відсторонити від займаних посад керівництво Бердянської виправної 
колонії № 77 та поінформувати Комітет про вжиті заходи до зазначених осіб.
       4. Звернутись до Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань 
щодо  створення  оперативної слідчої групи  на рівні Офісу Генерального 
прокурора України з метою ефективного розслідування кримінальних 
проваджень, порушених за фактами застосування насильства та інших 
порушень закону в Бердянській виправній колонії № 77.
       5. Здійснити спільний візит народних депутатів України - членів Комітету 
разом з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини до Бердянської 
виправної колонії № 77 з метою моніторингу дотримання вимог Європейської 



конвенції про запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує 
гідність, поводженню або покаранню.
        6. Заслухати  на  засіданні Комітету інформацію Міністра юстиції України 
Малюськи Д.Л., представників Офісу Генерального прокурора, Державного 
бюро розслідувань  щодо зазначених питань.

    
 Голова Комітету                                                        Д.В. ЛУБІНЕЦЬ
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