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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: ЗАКОН УКРАЇНИ  "ПРО ПОРЕРЕДНЄ УВ'ЯЗНЕННЯ" (44 ПИТАННЯ) 

Питання:  Що з наведеного є складовою мети попереднього  ув'язнення? 

Відповіді: 

1. Забезпечення транзитного перевезення особи. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Забезпечення транзитного 
перевезення особи. 

2. Спрощення процедури кримінального 
провадження.  

3. Унеможливлення спілкування особи з оточенням.  

4. Реалізація кари відповідно до ст. 50 КК України. 

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 2. Мета попереднього ув'язнення  

Метою  попереднього  ув'язнення  є   запобігання    можливому ухиленню   особи,   взятої   під  варту,  від  
органів  досудового розслідування та суду, перешкоджанню кримінальному провадженню або зайняттю  
злочинною  діяльністю,  а  також  забезпечення виконання вироку та видачі особи (екстрадиції)  або  її  
транзитного перевезення. 

Питання:  Які з наведених рішень не є підставою для  попереднього ув'язнення? 

Відповіді: 

 1. Вмотивоване рішення суду про обрання як 
запобіжного заходу тримання під вартою. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Вирок суду про призначення особі 
покарання у виді позбавлення волі. 

2. Вмотивоване рішення суду про застосування   
тимчасового  чи екстрадиційного  арешту. 

3. Рішення компетентного  органу  іноземної  
держави, у випадках передбачених законом. 

4. Вирок суду про призначення особі покарання у 
виді позбавлення волі. 

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 3. Підстави для  попереднього ув'язнення  

Підставою  для  попереднього ув'язнення є вмотивоване рішення суду про обрання як запобіжного заходу 
тримання під вартою або про застосування   тимчасового  чи екстрадиційного  арешту,  винесене 
відповідно   до   Кримінального і  Кримінального  

процесуального кодексів України  та/або  рішення компетентного  органу  іноземної  держави у випадках, 
передбачених законом. 

Питання: 
 В яких установах не можуть триматись особи, щодо яких як запобіжний захід  

обрано  тримання  під вартою? 

Відповіді: 

1.Слідчі ізолятори Державної кримінально-
виконавчої служби України. 

Правильна 
відповідь: 

 3. Дисциплінарний батальйон. 

2.Гауптвахти Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України. 

3. Дисциплінарний батальйон. 

4.Дисциплінарний ізолятор або карцер установи 
виконання покарань чи  на  гауптвахті Військової 
служби правопорядку у Збройних Силах України. 

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 4. Установи для попереднього ув'язнення  

Установами  для  тримання осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано  тримання  під вартою або до яких 
застосовано тимчасовий чи екстрадиційний   арешт,  є  слідчі  ізолятори Державної кримінально-
виконавчої   служби   України,  гауптвахти  Військової служби  правопорядку у Збройних Силах України. В 
окремих випадках, що визначаються потребою в проведенні слідчих дій, ці особи можуть перебувати в 
ізоляторах тимчасового тримання. Якщо особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі чи 
дисциплінарних батальйонах, притягаються  до  кримінальної відповідальності  за  вчинення  іншого  
злочину  і  щодо  них   як запобіжний захід обрано тримання під вартою, то вони за постановою особи, яка 
проводить розслідування,можуть перебувати  в дисциплінарному  ізоляторі або карцері установи 
виконання покарань чи  на  гауптвахті Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. 

Питання: 
Який суб’єкт зобов’язаний забезпечити порядок тримання під вартою у місцях попереднього 
ув'язнення? 

Відповіді: 

1. Прокуратура. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Адміністрація місць попереднього 
ув'язнення. 

2. Державна пенітенціарна служба України.  

3. Міністерство юстиції України.  

4. Адміністрація місць попереднього ув'язнення. 

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 5. Забезпечення порядку тримання під вартою у місцях попереднього ув'язнення  

Забезпечення  порядку  тримання  під  вартою  осіб  у  місцях  

попереднього  ув'язнення  покладається  на  адміністрацію    місць попереднього ув'язнення, яка діє 
відповідно до цього  Закону  та інших актів законодавства. 

Питання:  Наскільки обмежуються права осіб, які тримаються під вартою? 

Відповіді: 1. Вони позбавляються усіх прав, за винятком Правильна  2. Вони мають права, встановлені 
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встановлених Кримінальним процесуальним 
кодексом України. 

відповідь: законодавством для громадян 
України, з обмеженнями,  що 
передбачені Законом України «Про 
попереднє ув’язнення» та іншими 
нормативно-правовими актами. 

2.  Вони мають права, встановлені законодавством 
для громадян України, з обмеженнями, що 
передбачені Законом України «Про попереднє 
ув’язнення» та іншими нормативно-правовими 
актами. 

3. Вони мають лише ті права, що прямо визначені 
Кримінальним процесуальним кодексом України, 
Законом України «Про попереднє ув’язнення» та 
іншими нормативно-правовими актами. 

4. Правове становище осіб, які перебувають у 
місцях попереднього ув'язнення, нічим не 
відрізняється від становища вільних громадян, 
будь-які обмеження відсутні.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 6. Правове становище осіб, які перебувають у місцях попереднього ув'язнення  

Особи, які  перебувають у місцях попереднього  ув'язнення, мають обов'язки і права, встановлені 
законодавством для громадян України, з обмеженнями,  що  передбачені цим Законом та іншими 
нормативно-правовими актами. 

Питання: До основних вимог режиму в місцях попереднього ув'язнення за законодавством відноситься:  

Відповіді: 

1. Проведення телефонних розмов. 

Правильна 
відповідь: 

 3. Роздільне тримання ув’язнених. 

2. Проведення слідчих дій.  

3. Роздільне тримання ув’язнених.  

4. Встановлений в місці попереднього ув’язнення 
розпорядок дня.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення»  

Стаття 7. Режим у місцях попереднього ув'язнення  

Основними вимогами режиму в місцях попереднього ув'язнення  є ізоляція осіб, взятих під варту, 
постійний нагляд за ними і роздільне тримання їх у порядку, передбаченому  статтею  8  цього Закону. 

Питання: 
Як має вчинити адміністрація місця попереднього ув’язнення з грошима та цінними речами, 
одержаними особою, узятою під варту, шляхом обману під час перебування в місцях попереднього 
ув'язнення або  джерело  одержання  яких  не встановлено?  

Відповіді: 

1. Знищити, склавши про це відповідний акт.  

Правильна 
відповідь: 

 4.  Передати в доход держави   за   
мотивованою   постановою  
начальника  установи  для 
попереднього  ув'язнення,  
санкціонованою  прокурором,  копія 
якої приєднується  до особової справи 
особи, яка тримається під вартою. 

2. Вилучити та передати для збереження на склад.  

3.Вилучити (про що скласти акт) та передати 
органам внутрішніх справ для встановлення шляхів 
одержання та ознак кримінального 
правопорушення.  

4.  Передати в доход держави   за   мотивованою   
постановою  начальника  установи  для 
попереднього  ув'язнення,  санкціонованою  
прокурором,  копія якої приєднується  до особової 
справи особи, яка тримається під вартою. 

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 7. Режим у місцях попереднього ув'язнення 

(…) 

гроші та цінні речі, одержані шляхом обману під час перебування в місцях попереднього ув'язнення або  
джерело  одержання  яких  не встановлено, передаються в доход держави   за   мотивованою   постановою  
начальника  установи  для попереднього  ув'язнення,  санкціонованою  прокурором,  копія якої 
приєднується  до особової справи особи, яка тримається під вартою. 

Питання: 
 Як має вчинити адміністрація місця попереднього ув’язнення з грошима, цінними речами та 
предметами, вилученими у особи при доставлені в місце попереднього ув'язнення? 

Відповіді: 

1. Гроші – зарахувати на особовий рахунок особи, а 
цінні речі і  предмети  здати на зберігання. 

Правильна 
відповідь: 

1. Гроші – зарахувати на особовий 
рахунок особи, а цінні речі і предмети 
здати на зберігання. 

2. Вилучити і знищити, склавши про це 
відповідний акт.  

3.Вилучити (про що скласти акт) та передати 
органам внутрішніх справ для встановлення шляхів 
одержання та ознак кримінального 
правопорушення.  

4.  Передати в доход держави   за   мотивованою   
постановою  начальника  установи  для 
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попереднього  ув'язнення,  санкціонованою  
прокурором,  копія якої приєднується  до особової 
справи особи, яка тримається під вартою. 

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 7. Режим у місцях попереднього ув'язнення 

(…) 

Вилучені  у  них при доставленні в місця попереднього ув'язнення гроші зараховуються на їх особові 
рахунки, а цінні речі і предмети  здаються на зберігання. 

Питання: 
 Чи повинна адміністрація місця попереднього ув’язнення проводити огляд посилок, які надходять 
особам, узятим під варту? 

Відповіді: 

1. Так, оскільки закон до цього зобов’язує. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Так, оскільки закон до цього 
зобов’язує. 

2.  Ні,  закон дозволяє огляд лише передач, які 
надходять ув’язненим.  

3. Ні, бо це порушує право особи на приватність, в 
тому числі й сімейного життя.  

4. Так, якщо про це прямо зазначається у рішенні 
суду про обрання особі запобіжного заходу.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 7. Режим у місцях попереднього ув'язнення 

(…) 

Речі,  які  є  при  них,  а  також передачі і посилки, що надходять на їх ім'я, підлягають огляду, а листування 
- перегляду. 

Питання: 
Хто обов’язково має бути присутнім при проведенні обшуку у місці попереднього ув’язнення 
співробітника   кадрового  складу  розвідувального  органу України,  взятого  під  варту,  та огляду 
його речей? 

Відповіді: 

1. Прокурор. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Офіційні представники 
розвідувального  органу України. 

2. Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини.   

3. Адвокат.  

4. Офіційні представники  розвідувального  органу 
України. 

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 7. Режим у місцях попереднього ув'язнення 

(…) 

Обшук   співробітника   кадрового  складу  розвідувального  органу України,  взятого  під  варту,  та  огляд  
його речей здійснюються  

тільки в присутності офіційних представників цього органу. 

Питання: 
Яким є граничний строк  тримання неповнолітнього у одиночній камері у разі наявності загрози його 
життю чи хвороби?   

Відповіді: 

 1. Застосування цього заходу до  неповнолітніх  не 
допускається, а в разі виникнення загрози їх життю 
вони переводяться до іншої маломісної або 
загальної камери. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Застосування цього заходу до  
неповнолітніх  не допускається, а в 
разі виникнення загрози їх життю 
вони переводяться до іншої 
маломісної або загальної камери. 

2. Цей строк обмежений лише існуванням підстави, 
за якою неповнолітній був переведений до 
одиночної камери (строк хвороби, наявності 
загрози тощо).  

3. Не більше трьох місяців. 

4. Цей строк не може перевищувати загального 
строку тримання під вартою, встановленого 
рішенням суду.    

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 8. Роздільне тримання у місцях попереднього ув'язнення  

Взятих під варту осіб тримають  у  маломісних  або  загальних камерах.  У  виняткових  випадках,  з  метою  
збереження  таємниці  

досудового розслідування, захисту ув'язнених від можливих посягань на  їх  життя  чи запобігання 
вчиненню ними нового злочину, або за наявності на те медичних підстав за відповідним рішенням особи 
або органу,  які  здійснюють  кримінальне  провадження,  чи начальника установи  для  попереднього 
ув'язнення, санкціонованою прокурором, їх  можуть  тримати в одиночних камерах. Застосування цього 
заходу до  неповнолітніх  не допускається, а в разі виникнення загрози їх життю вони переводяться до 
іншої маломісної або загальної камери. 

Питання: 
Яка з наведених категорій осіб, взятих під варту, повинна розміщуватись у камерах окремо від усіх 
інших? 
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Відповіді: 

1. Особи, які злісно порушують вимоги режиму в 
місцях попереднього ув’язнення.   

Правильна 
відповідь: 

4. Особи,  підозрювані  або 
обвинувачувані у вчиненні злочинів, 
відповідальність за  які  передбачена 
статтями 173-177, 200-235 
Кримінального кодексу України. 

2. Особи,  підозрювані  або обвинувачувані у 
вчиненні злочинів, відповідальність за які 
передбачена статтями 152 – 156 Кримінального 
кодексу України. 

3. Особи, щодо яких адміністрацією місця 
попереднього ув’язнення прийняте рішення про 
ізольоване тримання відповідно до правил 
внутрішнього розпорядку та схеми по камерного 
розміщення осіб.  

4. Особи,  підозрювані  або обвинувачувані у 
вчиненні злочинів, відповідальність за  які  
передбачена статтями  173-177,  200-235 
Кримінального кодексу України. 

Пояснення: 

 Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 8. Роздільне тримання у місцях попереднього ув'язнення 

(…) 

Осіб, взятих під варту, розміщують у  камерах  з  додержанням таких вимог ізоляції: 

(…) 

осіб,  підозрюваних  або обвинувачуваних у вчиненні злочинів, відповідальність за  які  передбачена  
статтями  173-177,  200-235  

Кримінального кодексу України,  окремо від інших осіб, які  перебувають  під  вартою.   

Питання:  Чи мають право особи, узяті під варту, одержувати посилки чи передачі?  

Відповіді: 

 1. Так, але лише від родичів. 

Правильна 
відповідь: 

3. Так, бо це відповідно до закону 
прямо зазначено у переліку прав 
ув’язнених. 

2. Так, але виключно з дозволу органу, за яким він 
рахується.  

3. Так, бо це  відповідно до закону прямо зазначено 
у переліку прав ув’язнених.  

4. Ні, бо це суперечить ізоляції особи. 

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 9. Права осіб, взятих під варту  

Особи, взяті під варту, мають право: 

(…) 

одержувати   передачі  або  посилки  та  грошові  перекази і передачі; 

Питання: Чи можуть особи, узяті під варту, користуватися  власним  одягом  і  взуттям? 

Відповіді: 

1. Так, це є правом узятої під варту особи. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Так, це є правом узятої під варту 
особи. 

2. Ні, усі особи, які надійшли до місця 
попереднього ув’язнення, забезпечуються одягом 
встановленого зразка. Такий одяг – один з елементів 
режиму.  

3. Можуть, але лише за наявності дозволу 
адміністрації місця попереднього ув’язнення.  

4. Можуть, але лише під час виїзду за межі місця 
попереднього ув’язнення чи проведення побачень.  

Пояснення: 

 Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 9. Права осіб, взятих під варту  

Особи, взяті під варту, мають право: 

(…) 

користуватися  власним  одягом  і  взуттям,  мати  при   собі  

документи  і  записи,  що  стосуються  кримінального  провадження; 

Питання: 
 Фахівці яких органів чи служб можуть надавати психолого-педагогічної допомогу взятим під варту 
молодим громадянам (віком від 14 до 35 років)?  

Відповіді: 

1. Виключно психологи місця попереднього 
ув’язнення.  

Правильна 
відповідь: 

2. Спеціалісти центрів соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді. 

2. Спеціалісти  центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді. 

3. Психологи служби у справах дітей.  

4. Психологи та педагоги будь-яких закладів.   

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 9. Права осіб, взятих під варту  

Особи, взяті під варту, мають право: 
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(…) 

Взяті  під  варту молоді громадяни (віком від 14 до 35 років) мають  право  на  отримування  психолого-
педагогічної допомоги від  

спеціалістів  центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Питання: 

 Відповідно до яких нормативно-правових актів організовуються і проводяться медичне 
обслуговування, а  також  лікувально-профілактична  і  

протиепідемічна  робота в  місцях попереднього ув'язнення? 

Відповіді: 

1. Наказів та інструкцій Міністерства юстиції 
України.  

Правильна 
відповідь: 

 2. Законодавства   про охорону 
здоров'я. 

2. Законодавства   про охорону здоров'я. 

3. Наказів та інструкцій Державної пенітенціарної 
служби України. 

4. Кримінально-виконавчого кодексу України. 

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення»  

Стаття 11. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування осіб, взятих під варту 

(…) 

Медичне обслуговування, а також лікувально-профілактична  і протиепідемічна  робота в місцях 
попереднього  ув'язнення організуються  і  проводяться  відповідно  до  законодавства   про охорону 
здоров'я. 

Питання:  Що з наведеного не відноситься до обов’язків осіб, узятих під варту?  

Відповіді: 

1. Мати охайний зовнішній вигляд.  

Правильна 
відповідь: 

4. Вставати при відвідуванні камери 
представниками адміністрації. 

2. Не вступати у суперечки з представниками 
адміністрації.  

3. Постійно підтримувати чистоту у камері.  

4. Вставати при відвідуванні камери 
представниками адміністрації.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 10. Обов'язки осіб, взятих під варту  

Особи, взяті під варту, зобов'язані:  

додержувати  порядку,  встановленого  в  місцях  попереднього ув'язнення, і виконувати законні вимоги 
адміністрації;  

дотримувати  санітарно-гігієнічних  правил, мати охайний зовнішній вигляд, постійно підтримувати 
чистоту в камері;  

бути ввічливими до працівників місця попереднього ув'язнення, а  також  поміж  собою;  не  вступати в 
суперечки з представниками адміністрації, не принижувати їх гідність, не протидіяти виконанню ними 
своїх обов'язків;  

бережливо ставитися до інвентаря, обладнання та іншого  майна місця попереднього ув'язнення. 

Питання: Яка кількість побачень з родичами може надаватися особам, узятим під варту?  

Відповіді: 

1. Побачення  з родичами або іншими особами 
може надавати взятим під  варту  адміністрація  
місця  попереднього  ув'язнення  лише з  

Правильна 
відповідь: 

 1. Побачення  з родичами або 
іншими особами може надавати 
взятим під  варту  адміністрація  місця 
попереднього ув'язнення лише з 
письмового  дозволу  слідчого або 
суду, які здійснюють кримінальне 
провадження, не менше трьох разів на 
місяць. 

письмового  дозволу  слідчого або суду, які 
здійснюють кримінальне провадження,  не менше 
трьох разів на місяць. 

2. Це питання вирішується виключно за розсудом 
слідчого або судді, які здійснюють кримінальне 
провадження.  

3. Побачення  з родичами або іншими особами 
може надавати взятим під  варту  адміністрація  
місця  попереднього  ув'язнення  лише з 
письмового  дозволу  слідчого або суду, які 
здійснюють кримінальне провадження,  не більше 
трьох разів на місяць. 

4. Особа, узята під варту, не має право на 
побачення.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 12. Надання побачень особам, взятим  під варту  

Побачення  з родичами або іншими особами може надавати взятим під  варту  адміністрація  місця  
попереднього  ув'язнення  лише з  

письмового  дозволу  слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження,  не менше трьох разів 
на місяць. 

Питання: 
 Чи мають право узяті під варту іноземці на побачення  з представниками посольств і консульств 
відповідних держав?  
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Відповіді: 

1. Мають без обмежень та додаткових дозволів.  

Правильна 
відповідь: 

 2. Іноземним  громадянам,  взятим  
під варту, побачення з 
представниками посольств і 
консульств відповідних держав 
надається за погодженням з  
Міністерством  закордонних  справ  
України  і  з письмового  дозволу  
слідчого або суду, які здійснюють 
кримінальне провадження. 

2. Іноземним  громадянам,  взятим  під варту, 
побачення з представниками посольств і 
консульств відповідних держав надається за 
погодженням з  Міністерством  закордонних  справ  
України  і  з письмового  дозволу  слідчого або суду, 
які здійснюють кримінальне провадження. 

3. Іноземним  громадянам,  взятим  під варту, 
побачення з представниками посольств і 
консульств відповідних держав надається з 
письмового  дозволу  слідчого або суду, які 
здійснюють кримінальне провадження. 

4. Відвідування іноземних громадян 
представниками посольств і консульств відповідних 
держав не є побаченням у розумінні   
законодавства.  

Пояснення: 

 Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 12. Надання побачень особам, взятим  під варту 

(…) 

Іноземним  громадянам,  взятим  під  варту, побачення з представниками посольств і консульств 
відповідних держав надається за погодженням з  Міністерством  закордонних  справ  України  і  з 
письмового  дозволу  слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження. 

Питання: 
Чи можуть надаватися ув’язненими, до  яких  застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, 
побачення із співробітниками  Управління Верховного  Комісара Організації Об'єднаних Націй у 
справах  біженців?  

Відповіді: 

1. Ні, бо співробітники  Управління Верховного  
Комісара Організації Об'єднаних Націй у справах  
біженців не входять до переліку осіб, з якими 
дозволяється побачення ув’язнених.  

Правильна 
відповідь: 

 3. Так, надаються адміністрацією 
місця попереднього ув’язнення без 
обмеження кількості та тривалості. 
Спеціальний дозвіл не вимагається.  

2. Це вирішується виключно за розсудом слідчого 
або суду, які здійснюють кримінальне 
провадження. 

3. Так, надаються адміністрацією місця 
попереднього ув’язнення без обмеження кількості 
та тривалості. Спеціальний дозвіл не вимагається.  

4. Так, надаються з письмового  дозволу  слідчого 
або суду, які здійснюють кримінальне 
провадження.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 12. Надання побачень особам, взятим  під варту 

(…)  

Особам,  до  яких  застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, побачення із співробітниками  
Управління Верховного Комісара Організації   Об'єднаних   Націй   у  справах  біженців  надається 
адміністрацією   місця попереднього   ув'язнення  без  обмеження кількості  таких  побачень  та  їх  
тривалості згідно з Угодою між Управлінням  Верховного  Комісара  Організації  Об'єднаних Націй у 
справах біженців та Урядом України. 

Питання: 
 Що з переліченого не входить до числа заходів заохочення, що можуть застосовуватись до осіб, узятих 
під варту? 

Відповіді: 

1. Преміювання за кращі показники в роботі. 

Правильна 
відповідь: 

 4.  Дозвіл на додаткове побачення з 
рідними. 

2. Дозвіл на одержання додатково однієї посилки 
або передачі. 

3. Оголошення подяки. 

4.  Дозвіл на додаткове побачення з рідними.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 14. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, взятих під варту  

До  осіб,  які  перебувають  під  вартою, в разі їх зразкової поведінки  адміністрація  місця  попереднього   
ув'язнення    може застосовувати такі заходи заохочення:  

оголошення подяки;  

дострокове зняття раніше накладеного стягнення;  

збільшення тривалості прогулянки на одну годину;  

дозвіл  на  додаткове  придбання  продуктів   харчування і предметів першої необхідності в межах 25 
відсотків на  місяць  від суми, передбаченої частиною першою статті 9 цього Закону;  

дозвіл на одержання додатково однієї посилки або передачі;  



7 
 

преміювання за кращі показники в роботі. 

Питання: 
 Чи передбачається для осіб, узятих під варту, такий вид стягнення, як «позачергове залучення до 
прибирання приміщення»? 

Відповіді: 

1. Так, таке стягнення передбачене законом.  

Правильна 
відповідь: 

 1. Так, таке стягнення передбачене 
законом. 

2. Ні, покарання працею заборонено.  

3. Адміністрація місця попереднього ув’язнення 
може застосувати до особи стягнення у виді 
позачергового залучення до прибирання 
приміщення лише після винесення судового 
вироку. 

4. У переліку стягнень, встановлених Кримінально-
виконавчим кодексом України, подібний його вид 
відсутній.   

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення»  

Стаття 15. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, взятих під варту  

До осіб, взятих  під  варту,  які  порушують  вимоги  режиму, адміністрація місця  попереднього  ув'язнення  
може  застосовувати  

такі заходи стягнення:  

попередження або догану;  

позачергове залучення до прибирання приміщення. 

Питання: 
На який строк можуть поміщуватись до карцеру неповнолітні, взяті під варту, які злісно порушують 
вимоги  режиму тримання?  

Відповіді: 

1. На строк до п’яти діб.  

Правильна 
відповідь: 

 1. На строк до п’яти діб. 
2. Неповнолітні до карцеру взагалі не поміщуються.  

3. На строк до семи діб.  

4. На строк до десяти діб.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення»  

Стаття 15. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, взятих під варту  

(…) 

Особи, взяті під варту, які злісно порушують  вимоги  режиму, за мотивованою   постановою   начальника   
місця  попереднього ув'язнення можуть бути поміщені до  карцеру  на  строк  до  десяти діб, а 
неповнолітні - на строк до п'яти діб. 

Питання:  Яким чином оподатковується прибуток, одержаний внаслідок використання  праці  ув'язнених? 

Відповіді: 

1. На загальних підставах.  

Правильна 
відповідь: 

 3. Взагалі не оподатковується. 

2. За ставкою 15%. 

3. Взагалі не оподатковується.  

4. Ставка оподаткування визначається залежно від 
розміру прибутку.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 16. Умови та оплата праці осіб, взятих під варту 

(…) 

Прибутки, одержані внаслідок використання  праці  ув'язнених,  не  підлягають  оподаткуванню  і 
використовуються  для  упорядкування місця попереднього ув'язнення та поліпшення умов тримання під 
вартою. 

Питання:  Чи можуть особи, узяті під варту, залучатися до виконання робіт без оплати їх праці? 

Відповіді: 

1. Так, якщо адміністрація місця попереднього 
ув’язнення визнає це необхідним. 

Правильна 
відповідь: 

4. Так, однак виключено до робіт, 
пов'язаних  із    створенням  належних 
санітарно-побутових  умов  і  
впорядкуванням  місця   
попереднього ув'язнення. 

2. Ні, не можуть, бо це є порушенням норм 
Основного закону стосовно заборони примусової та 
рабської праці.  

3. Можуть лише тоді, коли ув’язнений сам 
звернувся з таким проханням.  

4. Так, однак виключено до робіт, пов'язаних  із    
створенням  належних санітарно-побутових  умов  і  
впорядкуванням  місця   попереднього ув'язнення. 

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 16. Умови та оплата праці осіб, взятих під варту 

(…)  

Взяті під варту особи можуть залучатися без оплати  їх  праці лише до робіт, пов'язаних із створенням 
належних санітарно-побутових  умов  і  впорядкуванням місця попереднього ув'язнення. До  таких  робіт  
ці  особи  залучаються  почергово  у вільний від проведення слідчих дій час і не більш як на дві години 
протягом дня. 

Питання:  Чи можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя до жінок 
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з  явними  ознаками  

вагітності,  осіб  похилого  віку  або  з   вираженими  ознаками інвалідності  та  неповнолітніх? 

Відповіді: 

1. Так, у разі їх групового нападу, що загрожує 
життю або здоров'ю працівників місця 
попереднього ув'язнення або інших осіб, чи 
збройного опору.  

Правильна 
відповідь: 

1. Так, у разі їх групового нападу, що 
загрожує життю або здоров'ю 
працівників місця попереднього 
ув'язнення або інших осіб, чи 
збройного опору. 

2. Ні, застосування до вказаних категорій осіб 
заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 
вогнепальної зброї забороняється без винятків.  

3. До осіб похилого віку застосування заходів 
фізичного впливу, спеціальних засобів і 
вогнепальної зброї дозволяється у разі їх групового 
нападу, а стосовно неповнолітніх і вагітних жінок – 
це заборонено без винятків.    

4. До неповнолітніх застосування заходів фізичного 
впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї 
дозволяється у разі їх групового нападу, а стосовно 
вагітних жінок – це заборонено без винятків.    

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 18. Заходи безпеки і підстави  для застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 
вогнепальної зброї 

(…)  

Забороняється   застосовувати  заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з  
явними  ознаками  

вагітності,  осіб  похилого  віку  або з вираженими ознаками інвалідності  та  неповнолітніх,  крім  випадків  
вчинення ними групового нападу, що загрожує життю або здоров'ю працівників місця попереднього 
ув'язнення або інших осіб, чи збройного опору. 

Питання:  Що з наведеного не є підставою для звільнення з-під варти? 

Відповіді: 

1. Закінчення максимального строку тимчасового 
або екстрадиційного  арешту, передбаченого 
Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Прийняття судом рішення про 
можливість застосування застави.   

2. Припинення (скасування) тимчасового або 
екстрадиційного арешту. 

3. Звільнення особи з-під екстрадиційного арешту 
судом. 

4. Прийняття судом рішення про можливість 
застосування застави.   

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення»  

Стаття 20. Підстави та порядок звільнення осіб, що тримаються під вартою  

Підставами для звільнення з-під варти є:  

скасування запобіжного заходу;  

зміна запобіжного заходу;  

внесення  застави,  визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою;  

закінчення   строку  дії  ухвали  слідчого  судді,  суду  про тримання  під  вартою  або закінчення 
передбаченого законом строку  

тримання  під  вартою  як  запобіжного  заходу,  якщо цей строк не продовжено в установленому законом 
порядку;  

закінчення  максимального строку тимчасового  або екстрадиційного  арешту,  передбаченого 
Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 );  

припинення   (скасування)   тимчасового  або  екстрадиційного арешту;  

звільнення особи з-під екстрадиційного арешту судом. 

Питання: 
 Протягом якого строку адміністрація місця попереднього ув’язнення повинна перевірити документ, 
що підтверджує внесення застави? 

Відповіді: 

1. Перевірка такого документу взагалі не входить до 
компетенції адміністрації місця попереднього 
ув’язнення.  

Правильна 
відповідь: 

 3. Не більше одного робочого дня. 2. Не більше однієї доби з моменту подання 
документу. 

3. Не більше одного робочого дня.  

4. До трьох робочих днів.  

Пояснення: 
Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 20. Підстави та порядок звільнення осіб, що тримаються під вартою 
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(…)  

Перевірка документа, що підтверджує внесення застави, не може тривати більше одного робочого дня. 

Питання: 

 Чи зобов’язана адміністрація місця попереднього ув’язнення повідомити особам під час взяття їх під 
варту про підстави та  

мотиви  взяття  під  варту,  роз'яснити право на оскарження в суді підстав  та мотивів взяття під варту, 
надати у друкованому вигляді роз'яснення  положень  статей  28,  29,  55,  56,  59,  62  та  63 Конституції 
України? 

Відповіді: 

1. Ні, це обов’язок органу, що здійснює 
кримінальне провадження або здійснив 
затримання особи. У іншому разі це буде 
невиправдане дублюванням функцій. 

Правильна 
відповідь: 

 2. Так, цей обов’язок прямо 
передбачений законодавством. 

2. Так, цей обов’язок прямо передбачений 
законодавством.  

3. Так, але лише у разі, коли особа просить 
адміністрацію місця попереднього ув’язнення про 
це.  

4. Так, але лише у разі, коли в особовій справі особи 
при надходженні до місця попереднього ув’язнення 
відсутня інформація про роз’яснення вказаних 
прав.  

Пояснення: 

Стаття 21. Персонал місць попереднього ув'язнення 

(…) 

Адміністрація місць попереднього ув'язнення зобов'язана: 

(…) 

повідомити особам під час взяття їх під варту про підстави та мотиви  взяття  під  варту,  роз'яснити право 
на оскарження в суді  

підстав  та мотивів взяття під варту, надати у друкованому вигляді роз'яснення  положень  статей  28,  29,  
55,  56,  59,  62  та  63 Конституції України. 

Питання: 
Коли особа повинна бути звільнена з під-варти, якщо документ про внесення застави адміністрації 
місця попереднього ув’язнення доставив безпосередньо адвокат ув’язненого у вихідний день 
(неділю)? 

Відповіді: 

1. Не пізніше вівторка.  

Правильна 
відповідь: 

1. Не пізніше вівторка. 

2. Ув’язнений має бути звільнений негайно після 
отримання документу про внесення застави.  

3. Особа має бути звільнена виключно після 
отримання документу про внесення застави від 
відповідного державного органу.  

4. Не пізніше трьох діб з моменту отримання 
документу, тобто, до четверга.   

Пояснення: 

 Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 20. Підстави та порядок звільнення осіб, що тримаються під вартою 

(…)  

Перевірка документа, що підтверджує внесення застави, не може тривати більше одного робочого дня. 

  

Документ про внесення застави надійшов у неділю. Перевірка має бути проведена протягом понеділка (це 
є один робочий день), отже, особа має бути звільнена не пізніше вівторка. Крім того, закон не визначає 
коло осіб, від яких можна або не можна приймати процесуальні документи.  

Питання: 
 Чи може адміністрація місця попереднього ув’язнення притягнути особу до дисциплінарної 
відповідальності у разі категоричної відмови виходити на щоденну прогулянку? 

Відповіді: 

 1. Так, бо усі особи в місцях позбавлення волі 
повинні дотримуватись режиму, до якого входить і 
час прогулянки.  

Правильна 
відповідь: 

 3. Ні, прогулянка – це право особи і 
ніхто не може примушуватись до неї. 

2. Лише у разі, якщо ув’язненому прогулянку не 
заборонив лікар.  

3. Ні, прогулянка – це право особи і ніхто не може 
примушуватись до неї.  

4. Може, але лише за умови, що засуджений 
тривалий час відмовлявся від прогулянки.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 9. Права осіб, взятих під варту  

Особи, взяті під варту, мають право: 

(…) 

на  щоденну  прогулянку  тривалістю  одна  година.   Вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, 
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неповнолітнім, а  також  

хворим з дозволу  лікаря  та  за  їх  згодою  тривалість  щоденної прогулянки встановлюється до двох годин. 

Відповідальність за відмову у користуванні правом жодним законодавчим актом не передбачена.  

Питання: 
Чи має право начальник місця попереднього ув’язнення дозволити ув’язненій жінці мати при собі 
декількох дітей віком до трьох років?    

Відповіді: 

 1. Так, бо число дітей, які можуть мати при собі 
жінки, законодавством не обмежується.  

Правильна 
відповідь: 

 1. Так, бо число дітей, які можуть 
мати при собі жінки, законодавством 
не обмежується. 

2. Ні, це заборонено законодавством.  

3. Так, але лише у разі, коли умови місця 
попереднього ув’язнення дозволяють створити для 
них належні матеріально-побутові умови.  

4. Ув’язнена жінка не може мати при собі більше 
двох дітей.  

Пояснення: 
 Закон України «Про попереднє ув’язнення» не встановлює жодних обмежень стосовно числа дітей, яких 
можуть мати при собі ув’язнені-жінки. В Законі вживається загальне словосполучення «які мають при собі 
дітей», що вказує на можливість наявності не однієї, а кількох дітей. 

Питання: 
 Чи мають право працівники місця попереднього ув’язнення користуватися платними послугами, що 
надаються особами,  взятими  під  варту?  

Відповіді: 

1. Не мають, бо працівникам місця попереднього 
ув'язнення не дозволяється користуватися 
послугами ув’язнених. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Не мають, бо працівникам місця 
попереднього ув'язнення не 
дозволяється користуватися 
послугами ув’язнених. 

2. Мають таке право у разі сплати рахунку у 
офіційному порядку через бухгалтерію установи.  

3.  Мають таке право за умови оплати послуги за 
безготівковим рахунком.  

4. Мають право за наявності спеціального дозволу 
керівництва місця попереднього ув’язнення.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 21. Персонал місць попереднього ув'язнення 

(…) 

Адміністрація місць попереднього ув'язнення зобов'язана: 

(…) 

Працівникам місця  попереднього  ув'язнення  не  дозволяється вступати в неслужбові стосунки з особами,  
взятими  під  варту,  а також користуватися їх послугами. 

Питання: 
 Чи зобов’язана адміністрація місця попереднього ув’язнення забезпечити ув’язненому на його 
вимогу текст Закону України «Про прокуратуру», а також науково-практичний коментар цього 
закону?  

Відповіді: 

1. Не зобов’язана, бо у адміністрації є обов’язок 
надати у друкованому вигляді роз'яснення  лише 
положень  статей  28,  29,  55,  56,  59,  62  та  63 
Конституції України, статті 9 цього Закону та 
інших прав  осіб,  взятих  під  варту,  які встановлені 
законом. 

Правильна 
відповідь: 

2. Зобов’язана, бо на адміністрацію 
покладається обов’язок забезпечити 
текстами нормативно-правових актів,  
що  визначають статус та 
повноваження правоохоронних 
органів, а також забезпечувати 
можливість користування науково-
методичними виданнями з цих 
питань. 

2. Зобов’язана, бо на адміністрацію покладається 
обов’язок забезпечити текстами нормативно-
правових актів, що визначають статус та 
повноваження правоохоронних органів, а також 
забезпечувати можливість користування науково-
методичними виданнями з цих питань. 

3. Надання текстів Законів та науково-методичних 
видань відноситься до платних послуг, тому 
зобов’язана надати у разі сплати ув’язненим 
рахунку.  

4. Зобов’язана за умови наявності цих видань у 
бібліотеці установи.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 21. Персонал місць попереднього ув'язнення 

(…) 

Адміністрація місць попереднього ув'язнення зобов'язана: 

(…) 

забезпечити  наявність  у  достатній  кількості  текстів Конституції  України,  Кримінального, 
Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого, Цивільного,  Цивільного  процесуального 
кодексів України, законів України "Про попереднє ув'язнення", "Про прокуратуру", "Про міліцію", "Про 
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порядок відшкодування  шкоди,  завданої  громадянинові  незаконними  діями органів,  що  здійснюють  
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду", інших 
нормативно-правових  актів,  що  визначають статус та повноваження правоохоронних органів, права та 
обов'язки осіб, що тримаються під вартою,   порядок   тримання  під  вартою,  порядок  відшкодування 
збитків, завданих неправомірними діями або бездіяльністю працівників   правоохоронних   органів   та   
місць   попереднього ув'язнення,  а  також забезпечити можливість користування особами, що  тримаються 
під вартою, текстами зазначених нормативно-правових актів  та  науково-методичною  літературою з цих 
питань. 

Питання: 
 Чи зобов’язана адміністрація місця попереднього ув’язнення забезпечити особу безоплатним 
проїздом до місця проживання у разі звільнення з-під варти. 

Відповіді: 

1. Так, якщо звільнення відбувається за 
реабілітуючи підстав.  

Правильна 
відповідь: 

 3. Зобов’язана забезпечити не тільки 
безоплатним проїздом до  місця  
проживання, а й надати у разі 
потреби одяг та грошову допомогу. 

2. Ні, це правило стосується виключно осіб, які 
відбули кримінальне покарання та потребують 
допомоги у соціальній реабілітації.  

3. Зобов’язана забезпечити не тільки безоплатним 
проїздом до  місця  проживання, а й надати у разі 
потреби одяг та грошову допомогу.  

4. Зобов’язана, якщо особа не відмовлялась від 
роботи в період тримання під вартою.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 20. Підстави та порядок звільнення осіб, що тримаються під вартою 

(…) 

Особи,    яких   звільняють   з-під   варти,   забезпечуються адміністрацією  місця попереднього ув'язнення 
безоплатним проїздом до  місця  проживання.  У необхідних випадках їм видаються грошова допомога і 
одяг. 

Питання: 
 Чи може адміністрація  місця попереднього ув’язнення застосовувати вогнепальну зброю у разів 
групової втечі неповнолітніх?  

Відповіді: 

1. Може, якщо втеча супроводжується заподією 
істотної шкоди установі.  

Правильна 
відповідь: 

 2. У разі втечі з-під варти 
неповнолітніх застосування зброї не 
допускається, крім випадків вчинення 
ними групового нападу, що загрожує 
життю або здоров'ю працівників місця 
попереднього ув'язнення або інших 
осіб, чи збройного опору. 

2. У разі втечі з-під варти неповнолітніх 
застосування зброї не допускається, крім випадків 
вчинення ними групового нападу, що загрожує 
життю або здоров'ю працівників місця 
попереднього ув'язнення або інших осіб, чи 
збройного опору. 

3. Може з дозволу начальника управління (відділу) 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері виконання 
кримінальних покарань в Автономній Республіці 
Крим, області, місті Києві та Київській області, місті 
Севастополі, Міністра оборони України, 
начальника Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України. 

4. Може, якщо наслідком такої втечі може стати 
реальна загроза громадському порядку та життю 
громадян.   

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 18. Заходи безпеки і підстави  для застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 
вогнепальної зброї 

(…) 

У разі вчинення особою, взятою під  варту,  нападу  чи  іншої умисної  дії,  що  безпосередньо загрожує  
життю  або здоров'ю працівників місця попереднього ув'язнення чи  інших осіб, а  також у  разі  здійснення  
втечі  з-під  варти   як   винятковий   захід допускається  застосування   вогнепальної   зброї,   якщо   іншими 
заходами припинити такі дії неможливо.  

У разі  втечі  з-під  варти неповнолітніх і жінок застосування зброї не допускається. 

Забороняється  застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з  
явними  ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та  неповнолітніх,  
крім  випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю або здоров'ю працівників місця 
попереднього ув'язнення або інших осіб, чи збройного опору. 

Питання: 
 Чи повинна бути задоволена заява ув’язненого про придбання ним телевізору за кошти, які є на його 
особовому рахунку?  

Відповіді: 
 1. Ні, оскільки ув’язнені мають право 
користуватися лише телевізорами, одержаними від 

Правильна 
відповідь: 

 1. Ні, оскільки ув’язнені мають право 
користуватися лише телевізорами, 
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родичів або  інших осіб. одержаними від родичів або  інших 
осіб. 2. Так, за умови оплатної передачі телевізору іншою 

особою, яка перебуває під вартою.  

3. Так, якщо грошові кошти були зароблені ним 
особисто в період тримання під вартою.  

4. Мати телевізор в камері ув’язненим 
забороняється з міркувань забезпечення ізоляції та 
безпеки.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 9. Права осіб, взятих під варту  

Особи, взяті під варту, мають право: 

(…) 

користуватися телевізорами, одержаними від родичів або  інших осіб, настільними іграми, газетами і 
книгами  з  бібліотеки  місця попереднього ув'язнення та придбаними через торговельну мережу; 

Питання: 
В яких з перелічених випадків адміністрація місця попереднього ув’язнення має тримати роздільно 
обвинувачених   або  підозрюваних  у  одному  і  тому  самому кримінальному  провадженні? 

Відповіді: 

1. За наявності відповідного рішення особи або  
органу,  які  здійснюють  кримінальне  
провадження. 

Правильна 
відповідь: 

 1. За наявності відповідного рішення 
особи або  органу,  які  здійснюють  
кримінальне  провадження. 

2. Обвинувачених або підозрюваних у одному і 
тому самому кримінальному  провадженні завжди 
повинні тримати роздільно.  

3. У разі неприязних стосунків, які виникли між 
обвинуваченими або  підозрюваними  у  одному  і  
тому  самому кримінальному  провадженні. 

4. Якщо ці особи не визнають своєї провини у 
вчиненому злочині. 

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 8. Роздільне тримання у місцях попереднього ув'язнення 

(…) 

Обвинувачених   або  підозрюваних  у  одному  і  тому  самому кримінальному  провадженні за наявності 
відповідного рішення особи  

або  органу,  які  здійснюють  кримінальне  провадження,  тримають роздільно. 

Питання: 
 Чи повинні обов’язково тримати окремо від інших ув’язнених узятих під варту  іноземних громадян і  
осіб без  громадянства? 

Відповіді: 

1. Ні, бо законом такої обов’язкової умови не 
передбачено.  

Правильна 
відповідь: 

1. Ні, бо законом такої обов’язкової 
умови не передбачено. 

2. Так, іноземні громадяни та особи без 
громадянства завжди мають триматися окремо від 
інших ув’язнених.   

3. Так, але лише за наявності згоди на це 
прокурора.  

4. Так, але лише за наявності згоди відповідного 
консульства чи представництва.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 8. Роздільне тримання у місцях попереднього ув'язнення 

(…) 

Осіб, взятих під варту, розміщують у  камерах  з  додержанням таких вимог ізоляції: 

(…) 

іноземних громадян і  осіб без  громадянства  -  як  правило, окремо від інших осіб, які перебувають під 
вартою; 

«Як правило» - не імперативна норма, вона має на увазі можливість виключень.  

Питання: 

Коли має бути звільнений з-під  варти  підозрюваний,  обвинувачений, стосовно  якого на  день  
закінчення  строку  дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або закінчення строку 
тримання під  вартою, встановленого Кримінальним процесуальним  кодексом України, не надійшла 
ухвала слідчого судді, суду про продовження такого строку? 

Відповіді: 

 1. Негайно, в день закінчення  строку  дії ухвали 
слідчого судді, суду про тримання під вартою або 
закінчення строку тримання під  вартою, 
встановленого Кримінальним процесуальним  
кодексом України. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Негайно, в день закінчення  строку  
дії ухвали слідчого судді, суду про 
тримання під вартою або закінчення 
строку тримання під  вартою, 
встановленого Кримінальним 
процесуальним  кодексом України. 

2. Наступного дня після закінчення  строку  дії 
ухвали слідчого судді, суду про тримання під 
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вартою або закінчення строку тримання під 
вартою, встановленого Кримінальним 
процесуальним  кодексом України. 

3. Напередодні закінчення  строку  дії ухвали 
слідчого судді, суду про тримання під вартою або 
закінчення строку тримання під  вартою, 
встановленого Кримінальним процесуальним  
кодексом України. 

4. Така особа тримається в місці попереднього 
ув’язнення до прийняття прокурором рішення про 
її звільнення.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 20. Підстави та порядок звільнення осіб, що тримаються під вартою 

(…) 

Начальник   установи   попереднього  ув'язнення  зобов'язаний негайно  звільнити  з-під  варти  
підозрюваного,  обвинуваченого,  

стосовно  якого на  день  закінчення  строку  дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або 
закінчення строку тримання під  вартою, встановленого Кримінальним процесуальним  кодексом України, 
не надійшла ухвала слідчого судді, суду про продовження такого строку. 

Питання: 
На підставі якого документу проводиться звільнення особи з-під варти в разі припинення 
тимчасового чи екстрадиційного  арешту?  

Відповіді: 

1. Постанова начальника місця попереднього 
ув’язнення.  

Правильна 
відповідь: 

 3. Постанова керівника регіональної 
прокуратури,  його  першого 
заступника чи заступника. 

2. Рішення суду про припинення тимчасового чи 
екстрадиційного арешту. 

3. Постанова керівника регіональної прокуратури,  
його  першого заступника чи заступника. 

4. Розпорядження начальника управління (відділу) 
центрального   органу   виконавчої  влади,  що  
реалізує  державну політику  у  сфері  виконання  
кримінальних  покарань в Автономній Республіці  
Крим, області, місті Києві та Київській області, місті 
Севастополі, Міністра  оборони  України,  
начальника Військової служби  правопорядку у 
Збройних Силах  України. 

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 20. Підстави та порядок звільнення осіб, що тримаються під вартою 

(…) 

Звільнення особи з-під варти в разі припинення тимчасового чи екстрадиційного  арешту  провадить 
начальник установи попереднього ув'язнення    на   підставі   постанови   керівника   регіональної 
прокуратури,  його  першого заступника чи заступника. 

Питання: 

 Чи повинна адміністрація місця попереднього ув’язнення задовольнити заяву ув’язненого 
мусульманина про надання йому можливості здійснення жертвоприношення під час такого великого 
мусульманського свята, як Курбан-Байрам (до ритуалу свята входить особлива молитва під час якої 
кожен мусульманин зобов'язаний зарізати вівцю, корову чи верблюда, причому кров тварини 
обов'язково повинна збризнути землю, а не камінь чи асфальт, що є також даниною родючості землі)? 

Відповіді: 

 1. Обов’язково, тому що законодавство зобов’язує 
створювати умови для свободи сповідування 
незабороненої релігії.  

Правильна 
відповідь: 

 3. Заява не підлягає задоволенню, бо 
проведення такого обряду 
порушуватиме встановлений  у  
місцях попереднього ув'язнення  
порядок, а також обмежуватиме права 
інших осіб. 

2. Заява не підлягає задоволенню, бо іслам не є 
загальновизнаною в Україні релігією.  

3. Заява не підлягає задоволенню, бо проведення 
такого обряду порушуватиме встановлений  у  
місцях попереднього ув'язнення  порядок, а також 
обмежуватиме права інших осіб. 

4. Підлягає задоволенню за умови доставляння 
жертвенної тварини безпосереднього родичами 
ув’язненого.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 9. Права осіб, взятих під варту 

Особи, взяті під варту, мають право: 

(…) 

відправляти в індивідуальному порядку релігійні обряди і користуватися релігійною літературою та 
властивими їх віруванню предметами  релігійного  культу, виготовленими з малоцінних матеріалів, якщо 
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при цьому не порушується  встановлений  у  місцях попереднього ув'язнення  порядок, а також не 
обмежуються права інших осіб; 

Питання:  Листи ув’язнених до яких суб’єктів з числа наведених не підлягають перегляду?  

Відповіді: 

 1. До адвоката, який здійснює представництво 
ув’язненого у цивільному або адміністративному 
судочинстві.  

Правильна 
відповідь: 

 2. До захисника   у   кримінальному   
провадженні,   що   здійснює  свої 
повноваження  відповідно до 
положень Кримінального 
процесуального кодексу  України. 
 

2. До захисника   у   кримінальному   провадженні,   
що   здійснює  свої  

повноваження  відповідно  до положень 
Кримінального процесуального  

кодексу  України. 

3. До захисника, до якого ув’язнений звертається з 
проханням про надання захисту у кримінальному 
провадженні. 

4. До фахівця у галузі права, який за законом має 
право надавати правову допомогу особисто або за 
дорученням юридичної особи.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 13. Листування осіб, взятих під варту.  

Порядок надсилання скарг, заяв і листів  

(…) 

Кореспонденція, яку особи, взяті під  варту, адресують захиснику у кримінальному   провадженні,   що   
здійснює  свої повноваження  відповідно  до положень Кримінального процесуального кодексу України, 
перегляду не підлягає і надсилається за  адресою  протягом  доби  з часу її подачі. 

  

Заборона перегляду листів до захисників, які здійснюють свої повноваження на підставі інших законодавчих актів, а 
також фахівців у галузі права чинним законодавством не встановлюється.   

Питання: Чи зобов’язана особа, узята під варту, бути ввічливими з іншими утримуваними під вартою?  

Відповіді: 

 1. Ні, спосіб спілкування зі співкамерниками 
ув’язнений обирає на свій власний розсуд.  

Правильна 
відповідь: 

 2. Так, це прямо передбачено в законі. 

2. Так, це прямо передбачено в законі.  

3. Ні, тому що безглуздо вимагати від людини, що 
вірогідно вчинила злочин,  ввічливості у 
спілкуванні з іншими особами. 

4. Так, якщо на неввічливість скаржаться інші 
утримувані в камері ув’язнені.  

Пояснення: 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» 

Стаття 10. Обов'язки осіб, взятих під варту  

Особи, взяті під варту, зобов'язані: 

(…) 

бути ввічливими до працівників місця попереднього ув'язнення, а  також  поміж  собою;   

 


