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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС (61 ПИТАННЯ) 

Питання:  Що з наведеного не є підставою для виконання – відбування покарання? 

Відповіді: 

1. Вирок суду, який набрав законної сили, 
інші рішення суду. 

Правильна 
відповідь: 

4. Розпорядження суду про вступ вироку в 
закону силу. 

2. Закон України про амністію. 

3. Акт помилування. 

4. Розпорядження суду про вступ вироку в 
закону силу.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України Стаття 4. Підстава виконання і відбування покарання 
Підставою виконання і відбування покарання є вирок суду, який набрав законної сили, інші рішення суду, а 
також закон України про амністію та акт помилування. 

Питання: 
Відповідно до КВК України дія кримінально-виконавчого законодавства у часі, порядок і умови виконання та 
відбування покарань визначаються та забезпечуються відповідно до законодавства, яке діє: 

Відповіді: 

1.  На момент засудження, але норми, що 
пом’якшують порядок відбування 
покарання, мають зворотну дію.  

Правильна 
відповідь: 

3. На час виконання та відбування 
кримінального покарання. 

2.  На момент засудження.  

3. На час виконання та відбування 
кримінального покарання. 

4. На час виконання та відбування 
кримінального покарання за умови, що 
внесені до нього зміни не погіршують 
становище засуджених.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 3. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі 
1. До засуджених, які відбувають покарання на території України, застосовується кримінально-виконавче 
законодавство України. 
2. Порядок і умови виконання та відбування покарань визначаються та забезпечуються відповідно до 
законодавства, яке діє на час виконання та відбування кримінального покарання. 

Питання: 
Оберіть визначення поняття «виправлення засудженого» відповідно до ст. 6 Кримінально-виконавчого 
кодексу України:  

Відповіді: 

 1. Це результат, який досягається в процесі 
виконання-відбування покарання.  

Правильна 
відповідь: 

2. Це процес позитивних змін, які 
відбуваються в його особистості та створюють 
у нього готовність до самокерованої 
правослухняної поведінки. 

2. Це процес позитивних змін, які 
відбуваються в його особистості та 
створюють у нього готовність до 
самокерованої правослухняної поведінки. 

3. Це ознака, на підставі якої проводиться 
застосування заохочувальних норм, 
передбачених КК України.  

4. Це мета діяльності органів і установ 
виконання покарань. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 6. Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх основні засоби 
1. Виправлення засудженого - процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у 
нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки. 

Питання:  До числа основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених не належить:  

Відповіді: 

1. Громадський вплив. 

Правильна 
відповідь: 

2. Матеріально-побутове та медико-санітарне 
забезпечення. 

2. Матеріально-побутове та медико-
санітарне забезпечення. 

3. Навчання засуджених.  

4. Режим виконання-відбування покарання.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 6. Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх основні засоби 
(…) 
3. Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених є встановлений порядок виконання та 
відбування покарання (режим), суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і 
професійно-технічне навчання, громадський вплив. 

Питання: Як тлумачиться термін «ресоціалізація» відповідно до положень Кримінально-виконавчого кодексу України?  

Відповіді: 

1. Ресоціалізація - свідоме відновлення 
засудженого в соціальному статусі 
повноправного члена суспільства; 
повернення його до самостійного 
загальноприйнятого соціально-
нормативного життя в суспільстві. 

Правильна 
відповідь: 

1. Ресоціалізація - свідоме відновлення 
засудженого в соціальному статусі 
повноправного члена суспільства; 
повернення його до самостійного 
загальноприйнятого соціально-нормативного 
життя в суспільстві. 
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2. Ресоціалізація - активне пристосування 
індивіда до умов середовища і результат 
цього процесу. 

3. Ресоціалізація – процес засвоєння 
особами соціального досвіду з метою 
повернення їх до самостійного 
загальноприйнятого соціально-
нормативного життя в суспільстві. 

4. Ресоціалізація - процес позитивних змін, 
які відбуваються в його особистості та 
створюють у нього готовність до 
самокерованої правослухняної поведінки. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 6. Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх основні засоби 
(…) 
2. Ресоціалізація - свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; 
повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві. 

Питання: Чи можуть бути піддані засуджені медичним або іншим подібним дослідженням? 

Відповіді: 

 1. Можуть, але лише у встановленому 
порядку за наявності особистої згоди.  

Правильна 
відповідь: 

2. Засуджені не можуть бути піддані 
медичним або іншим подібним 
дослідженням незалежно від їх згоди.   

2. Засуджені не можуть бути піддані 
медичним або іншим подібним 
дослідженням незалежно від їх згоди.   

3. Медичним дослідженням – не можуть у 
будь-якому разі, іншим подібним – у 
встановленому порядку та за наявності 
особистого клопотання.  

4. Якщо засуджений висловлює згоду та 
відбуває покарання у виді довічного 
позбавлення волі.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 8. Основні права засуджених 
1. Засуджені мають право:  
(…) 
Заходи впливу можуть застосовуватися до засуджених виключно на підставі закону; засуджені не можуть 
бути піддані медичним або іншим подібним дослідженням незалежно від їх згоди; 

Питання:  Якою має бути встановлена для засуджених тривалість робочого дня?  

Відповіді: 

1. З 7 до 17 години або з 6 до 16 години. 

Правильна 
відповідь: 

 1. З 7 до 17 години або з 6 до 16 години. 

2. Це питання вирішується відповідно до 
графіку роботи підприємства установи.  

3. Тривалість робочого дня визначається 
згідно з Кодексом законів про працю.  

4. З 8 до 18 години або з 9 до 19 години. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 8. Основні права засуджених 
1. Засуджені мають право:  
(…) 
на оплачувану працю, організовану відповідно до вимог законодавства про працю, у тому числі щодо 
тривалості, умов та оплати праці; встановлюється восьмигодинний робочий день, але не більше 40 годин на 
тиждень. При цьому тривалість робочого дня встановлюється з 7 до 17 години або з 6 до 16 години. 

Питання: 
 У яких випадках засуджені мають право подавати звернення у двох примірниках для проставляння на 
одному з них примітки про його отримання адміністрацією установи?  

Відповіді: 

 1. У випадку написання будь-якого 
звернення.  

Правильна 
відповідь: 

 2. Лише у разі звернення до адміністрації 
органів і установ виконання покарань, їх 
вищестоящих органів, до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, 
Європейського суду з прав людини, а також 
інших відповідних органів міжнародних 
організацій, членом або учасником яких є 
Україна, до уповноважених осіб таких 
міжнародних організацій, суду, органів 
прокуратури, інших органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об'єднань. 

2. Лише у разі звернення до адміністрації 
органів і установ виконання покарань, їх 
вищестоящих органів, до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, 
Європейського суду з прав людини, а також 
інших відповідних органів міжнародних 
організацій, членом або учасником яких є 
Україна, до уповноважених осіб таких 
міжнародних організацій, суду, органів 
прокуратури, інших органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об'єднань. 
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3. Лише у разі звернення до органів 
прокуратури.  

4. Лише у разі, коли звернення містить 
інформацію про порушення прав 
засудженого.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 8. Основні права засуджених 
1. Засуджені мають право:  
(…) 
звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ 
виконання покарань, їх вищестоящих органів, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або 
учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів 
прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань. Відповідні 
заяви подаються у двох примірниках, один з яких з відміткою про отримання залишається у 
засудженого. 

Питання: 
Хто із посадових осіб установи виконання покарань несе персональну відповідальність за розміщення 
засуджених, що прибули до установи? 

Відповіді: 

1. Начальник оперативного відділу. 

Правильна 
відповідь: 

3. Керівник адміністрації установи виконання 
покарань. 

2. Особа, що здійснює прийом засуджених 
до установи.  

3. Керівник адміністрації установи 
виконання покарань. 

4. Члени комісії з питань розподілу 
засуджених.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 8. Основні права засуджених 
(…) 
6. Керівник адміністрації установи виконання покарань несе персональну відповідальність за 
розміщення засуджених, що прибули до установи. При цьому забороняється розміщення таких осіб у 
приміщеннях разом із особами, що мають дві або більше судимостей, а також особами, які можуть негативно 
на них вплинути за своїми психологічними якостями. 

Питання:  Що з наведеного не відноситься до законодавчо визначених основних обов’язків засуджених? 

Відповіді: 

1. Вставати при відвідуванні приміщень 
установи представниками адміністрації та 
вітатися з ними.  

Правильна 
відповідь: 

 1. Вставати при відвідуванні приміщень 
установи представниками адміністрації та 
вітатися з ними. 

2. Виконувати встановлені законодавством 
вимоги адміністрації органів і установ 
виконання покарань. 

3. Ввічливо ставитися до персоналу, інших 
осіб, які відвідують установи виконання 
покарань, а також до інших засуджених. 

4. З'являтися за викликом адміністрації 
органів і установ виконання покарань. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 9. Основні обов'язки засуджених 
1. Засуджені зобов'язані: 
- виконувати встановлені законодавством обов'язки громадян України, неухильно додержуватися правил 
поведінки, які передбачені для засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб; 
- виконувати встановлені законодавством вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань; 
- ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують установи виконання покарань, а також до 
інших засуджених; 
- з'являтися за викликом адміністрації органів і установ виконання покарань. 

Питання: 
 До якої категорії засуджених, що подали заяву про застосування до них заходів безпеки, відповідно до 
положень Кримінально-виконавчого кодексу України може запроваджуватись ізольоване тримання?  

Відповіді: 

1. До всіх засуджених.  

Правильна 
відповідь: 

4. До засуджених, до яких згідно із законом у 
зв'язку з їх участю у кримінальному 
судочинстві прийнято рішення про 
застосування заходів безпеки. 

2. До засуджених, до яких застосоване 
покарання у виді поміщення до 
дисциплінарного ізолятору.  

3. До засуджених, які злісно порушують 
вимоги режиму тримання.  

4. До засуджених, до яких згідно із законом 
у зв'язку з їх участю у кримінальному 
судочинстві прийнято рішення про 
застосування заходів безпеки. 

Пояснення: Кримінально-виконавчий кодекс України  
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Стаття 10. Право засуджених на особисту безпеку 
(…) 
 4. У разі наявності небезпеки для життя і здоров'я засуджених, до яких згідно із законом у зв'язку з їх 

участю у кримінальному судочинстві прийнято рішення про застосування заходів безпеки, адміністрація 
установи виконання покарань вживає заходів щодо забезпечення безпеки цих осіб. Крім того, до зазначених 
осіб можуть бути застосовані такі заходи: 
ізольоване тримання; 
переведення в іншу установу виконання покарань. 

Питання:  Які з перелічених суб’єктів не відносяться до числа органів виконання покарань?  

Відповіді: 

1. Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері 
виконання кримінальних покарань. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Адміністрація виправних колоній. 

2. Територіальні органи управління 
центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері 
виконання кримінальних покарань. 

3. Кримінально-виконавча інспекція. 

4. Адміністрація виправних колоній.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України  
Стаття 11. Види органів і установ виконання покарань 
1. Органами виконання покарань є: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері виконання кримінальних покарань, його територіальні органи управління, кримінально-виконавча 
інспекція. 

Питання: Виправні колонії поділяються на колонії:  

Відповіді: 

1. Мінімального, середнього і 
максимального рівнів безпеки. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Мінімального, середнього і максимального 
рівнів безпеки. 

2. Загального, посиленого та суворого 
режиму.  

3. Мінімального, середнього і 
максимального режиму.  

4. Відкритого типу (колонії-поселення та 
дільниці) та закритого типу (дільниці 
ресоціалізації). 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 11. Види органів і установ виконання покарань 
(…) 
3. Кримінально-виконавчі установи поділяються на кримінально-виконавчі установи відкритого типу (далі - 
виправні центри) і кримінально-виконавчі установи закритого типу (далі - виправні колонії). 
4. Виправні колонії поділяються на колонії мінімального, середнього і максимального рівнів безпеки. 

Питання:  Який вид покарання виконують арештні доми? 

Відповіді: 

1. Кримінальне покарання у виді арешту.  

Правильна 
відповідь: 

1. Кримінальне покарання у виді арешту. 

2. Запобіжний захід у виді арешту. 

3. Адміністративне стягнення у виді 
арешту.  

4. Тимчасовий та екстрадиційний  арешт. 

Пояснення: 
Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 15. Арештні доми 
1. Арештні доми виконують покарання у виді арешту. 

Питання:  В якій відповіді наведено повний перелік осіб, які тримаються у виправних центрах? 

Відповіді: 

1. Засуджені до кримінального покарання у 
виді обмеження волі.  

Правильна 
відповідь: 

 2. Особи, засуджені за злочини невеликої та 
середньої тяжкості до обмеження волі, а 
також засуджені, яким даний вид покарання 
призначено відповідно до статей 82, 389 
Кримінального кодексу України. 

2. Особи, засуджені за злочини невеликої та 
середньої тяжкості до обмеження волі, а 
також засуджені, яким даний вид 
покарання призначено відповідно до статей 
82, 389 Кримінального кодексу України. 

3. Засуджені, які направлені у місця 
обмеження волі у зв’язку з невиконанням 
обов’язків, покладених судом при 
засудженні до покарань, не пов’язаних з 
позбавленням волі. 

4. Особи, яким покарання у виді 
позбавлення волі замінено більш м’яким 
покаранням у виді обмеження волі   

Пояснення: 
Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 16. Виправні центри 
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Виправні центри виконують покарання у виді обмеження волі стосовно осіб, засуджених за злочини 
невеликої та середньої тяжкості, а також засуджених, яким даний вид покарання призначено 
відповідно до статей 82, 389 Кримінального кодексу України. 

Питання:  Засуджені до якого покарання тримаються у виховних колоніях?  

Відповіді: 

1. Неповнолітні, засуджені до позбавлення 
волі..  

Правильна 
відповідь: 

1. Неповнолітні, засуджені до позбавлення 
волі. 

2. Неповнолітні, яким призначене 
покарання у виді позбавлення чи 
обмеження волі.  

3. Неповнолітні, засуджені до позбавлення 
волі та арешту.  

4. Неповнолітні, яким призначене 
покарання у виді позбавлення чи 
обмеження волі, а також арешту. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 19. Виховні колонії 
Виховні колонії виконують покарання у виді позбавлення волі на певний строк стосовно засуджених 

неповнолітніх. 

Питання: 
 Кого зобов’язаний повідомити про прибуття засудженого до місця відбування покарання адміністрація 
органу чи установи виконання покарань, командування дисциплінарного батальйону, військової частини чи 
начальник гарнізону? 

Відповіді: 

1. Слідчий ізолятор, який направив 
засудженого.  

Правильна 
відповідь: 

 4. Одного із членів сім'ї або близьких 
родичів. 

2. Прокурора.  

3. Адвоката засудженого.  

4. Одного із членів сім'ї або близьких 
родичів. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 20. Повідомлення про місце відбування покарання 
1. Про прибуття засудженого до місця відбування покарання адміністрація органу чи установи виконання 
покарань, командування дисциплінарного батальйону, військової частини чи начальник гарнізону 
зобов'язані протягом трьох діб повідомити одного із членів сім'ї або близьких родичів за вибором 
засудженого. 

Питання: 

 Які посадові особи мають право без спеціального дозволу (акредитації) в будь-який час безперешкодно 
відвідувати установи виконання покарань для здійснення контролю та проведення перевірок (за бажанням - 
у супроводі до трьох медичних працівників для медичного огляду засуджених та до двох представників 
засобів масової інформації)? 

Відповіді: 

 1. Представники правозахисних 
організацій.  

Правильна 
відповідь: 

 3. Голова, заступник голови та члени 
спостережної комісії. 

2. Журналісти акредитованих видань, які 
займаються висвітленням правозахисної 
тематики.  

3. Голова, заступник голови та члени 
спостережної комісії. 

4. Представники центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, а також центрів 
зайнятості населення.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 

Стаття 24. Відвідування установ виконання покарань 

1. Без спеціального дозволу (акредитації) в будь-який час безперешкодно відвідувати установи виконання 
покарань для здійснення контролю та проведення перевірок (за бажанням - у супроводі до трьох медичних 
працівників для медичного огляду засуджених та до двох представників засобів масової інформації) мають 
право: 

Президент України або спеціально уповноважені ним представники (не більше п'яти осіб у кожній області, 
Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі); 

Прем'єр-міністр України або спеціально уповноважені ним представники (не більше двох осіб у кожній 
області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі); 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини або спеціально уповноважені ним представники; 

голова, заступники голови та члени Комісії при Президентові України у питаннях помилування; 

Міністр юстиції України або спеціально уповноважені ним представники (не більше двох осіб у кожній 
області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі); 

Міністр внутрішніх справ України або спеціально уповноважені ним представники (не більше двох осіб у 
кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі); 

члени Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 
гідність, поводженню чи покаранню; 
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Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови місцевих державних адміністрацій, на території 
яких вони розташовані, або спеціально уповноважені ними представники (не більше п'яти осіб на відповідну 
територію); 

народні депутати України, їх помічники-консультанти, депутати Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим та депутати місцевих рад; 

Генеральний прокурор України, а також уповноважені ним прокурори і прокурори, які здійснюють на 
відповідній території нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 
справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян; 

голова, заступник голови та члени спостережної комісії, які здійснюють організацію громадського 
контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених під час виконання кримінальних 
покарань; 

сільський, селищний, міський голова або спеціально уповноважені ними представники (не більше п'яти осіб) 
- на території відповідної місцевої ради; 

члени громадських рад при центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
виконання кримінальних покарань, та його територіальних підрозділах - на відповідній території. 

2. Інші особи, а також близькі родичі засуджених можуть відвідувати установи виконання покарань за 
спеціальним дозволом адміністрації цих установ або органів управління зазначеними установами. 

Питання: 
 На кого покладається здійснення громадського контролю та оцінка рівня дотримання прав людини у 
виховних колоніях?  

Відповіді: 

1. Органи прокуратури.  

Правильна 
відповідь: 

 4. Піклувальні ради. 

2. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді. 

3. Спостережні комісії. 

4. Піклувальні ради.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 149. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених неповнолітніх 
1. Для надання допомоги адміністрації виховної колонії в організації навчально-виховного процесу і 
зміцненні матеріально-технічної бази колонії, здійснення громадського контролю та оцінки рівня 

дотримання прав людини, вирішення питань соціального захисту засуджених, трудового і побутового 
влаштування осіб, які звільняються, при виховних колоніях створюється піклувальна рада з представників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій. 

Правильна 
відповідь: 

2. Така відповідальність можлива лише у 
випадках, коли штраф призначений як 
основне покарання. 

Питання: 
 Який суб’єкт займається виконанням покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, 
чину або кваліфікаційного класу? 

Відповіді: 

1. Посадові особи державної виконавчої 
служби.  

Правильна 
відповідь: 

 4. Орган чи посадова особа, які присвоїли це 
звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас. 

2. Органи Державної пенітенціарної служби 
України.  

3. Посадові особи Державної кримінально-
виконавчої служби України.  

4. Орган чи посадова особа, які присвоїли 
це звання, ранг, чин або кваліфікаційний 
клас. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 29. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину 
або кваліфікаційного класу 
1. Суд, який постановив вирок про позбавлення засудженого військового, спеціального звання, рангу, чину 
або кваліфікаційного класу, після набрання ним законної сили направляє копію вироку органові чи 
посадовій особі, які присвоїли це звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас. 

Питання: 
На кого покладається проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання засудженого 
до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю? 

Відповіді: 

1. На органи внутрішніх справ. 

Правильна 
відповідь: 

1. На органи внутрішніх справ. 

2. На кримінально-виконавчу інспекцію.  

3. На службу пробації.  

4. На орган, який призначив особу на 
посаду або надав дозвіл на здійснення 
діяльності. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 30. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю 
1. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 
призначеного як основне покарання, а також як додаткове до основних покарань, покладається на 
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кримінально-виконавчу інспекцію, а проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем 

проживання засудженого - на органи внутрішніх справ. 

Питання:  Яким є максимальний час виконання громадських робіт на день?  

Відповіді: 

1. Громадські роботи виконуються не більш 
як дві години на день. 

Правильна 
відповідь: 

4. Громадські роботи виконуються не більш 
як чотири години на день, а неповнолітніми - 
дві години на день. 

2. 4. Громадські роботи виконуються не 
більш як три години на день, а 
неповнолітніми – одна година на день. 

3. Виконання громадських робіт обмежено 
лише загальним часом роботи особи на 
день та тривалістю робочого тижня.  

4. Громадські роботи виконуються не більш 
як чотири години на день, а 
неповнолітніми - дві години на день. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 38. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт 
(…) 
2. Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а неповнолітніми - дві години на 

день, але не менше двадцяти п'яти годин на місяць. 

Питання:  Чи зараховується час відбування засудженим покарання у виді виправних робіт до загального стажу роботи? 

Відповіді: 

 1. Ні, час відбування засудженим 
покарання у виді виправних робіт не 
зараховується в загальний стаж роботи. 

Правильна 
відповідь: 

 2. Так, час відбування засудженим покарання 
у виді виправних робіт зараховується в 
загальний стаж роботи. 

2. Так, час відбування засудженим 
покарання у виді виправних робіт 
зараховується в загальний стаж роботи. 

3. Час відбування засудженим покарання у 
виді виправних робіт може бути 
зарахований в загальний стаж роботи судом 
в якості заохочення за поданням 
кримінально-виконавчої інспекції.  

4. Час відбування засудженим покарання у 
виді виправних робіт зараховується в 
загальний стаж роботи кримінально-
виконавчою інспекцією у разі відсутності у 
засудженого випадків порушення порядку 
відбування покарання.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 42. Умови відбування покарання у виді виправних робіт 
(…) 
3. Час відбування засудженим покарання у виді виправних робіт зараховується в загальний стаж роботи. 

Питання: 
Час щорічної відпустки, що надається особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт, до строку 
відбування покарання:  

Відповіді: 

1. Не зараховується за будь-яких умов.  

Правильна 
відповідь: 

 4. Може бути зарахований в якості 
заохочення за поданням кримінально-
виконавчої інспекції. 

2. Зараховується частково.  

3. Завжди повністю зараховується.  

4. Може бути зарахований в якості 
заохочення за поданням кримінально-
виконавчої інспекції. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 42. Умови відбування покарання у виді виправних робіт 
(…) 
2. Особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт, надається щорічна відпустка, час якої не 
зараховується до строку відбування покарання. 
  

Стаття 46. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт 

(…) 
2. Кримінально-виконавча інспекція за зразкову поведінку і сумлінне ставлення до праці щодо засуджених 
може застосовувати такі заходи заохочення: 
(…) 
зарахування часу щорічної відпустки у строк відбування покарання. 

Питання:  Що з наведеного не є ухиленням засудженого від відбування покарання у виді виправних робіт? 

Відповіді: 

1. Невиконання встановлених обов'язків. 

Правильна 
відповідь: 

4. Одноразове порушення трудової 
дисципліни.       

2. Порушення порядку та умов відбування 
покарання. 

3. Вчинення проступку, за який 
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засудженого було притягнуто до 
адміністративної відповідальності. 

4. Одноразове порушення трудової 
дисципліни.       

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 46. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт 
(…) 
6. Ухиленням засудженого від відбування покарання у виді виправних робіт є: 
невиконання встановлених обов'язків; 
порушення порядку та умов відбування покарання; 
вчинення проступку, за який його було притягнуто до адміністративної відповідальності; 
допущення більше двох разів протягом місяця прогулів, а також більше двох порушень трудової 

дисципліни протягом місяця або поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного 
сп'яніння. 

Питання: 
 Після одержання копії вироку про службове обмеження для військовослужбовця командир військової 
частини видає відповідний наказ, у якому зазначається: 

Відповіді: 

1. Розмір відрахувань в доход держави з 
грошового утримання засудженого 
військовослужбовця, строк, протягом якого 
він не може бути підвищений за посадою, у 
військовому званні, а також який строк не 
зараховується йому в строк вислуги років 
для присвоєння чергового військового 
звання. 

Правильна 
відповідь: 

1. Розмір відрахувань в доход держави з 
грошового утримання засудженого 
військовослужбовця, строк, протягом якого 
він не може бути підвищений за посадою, у 
військовому званні, а також який строк не 
зараховується йому в строк вислуги років для 
присвоєння чергового військового звання. 

2. Розмір відрахувань в доход держави з 
грошового утримання засудженого 
військовослужбовця. 

3. Строк, який не зараховується 
військовослужбовцю в строк вислуги років 
для присвоєння чергового військового 
звання. 

4. Вихідні дані вироку та строк службових 
обмежень, призначений вироком суду.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 47. Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців 
(…) 
2. Після одержання копії вироку командир військової частини видає відповідний наказ, у якому 
зазначається розмір відрахувань в доход держави з грошового утримання засудженого 
військовослужбовця, строк, протягом якого він не може бути підвищений за посадою, у військовому 
званні, а також який строк не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового 
військового звання. Наказ оголошується по військовій частині і доводиться до відома засудженого 
військовослужбовця. 

Питання: 
Для яких категорій засуджених військовослужбовців не передбачається обов’язкового роздільного тримання 
на гауптвахті?  

Відповіді: 

1. Засуджені військовослужбовці з числа 
офіцерського складу окремо від інших 
категорій військовослужбовців. 

Правильна 
відповідь: 

4. Засуджені військовослужбовці, які вчинили 
умисний злочин – окремо від 
військовослужбовців, які вчинили злочини з 
необережності. 

2. Засуджені військовослужбовці, які мають 
звання прапорщиків, мічманів, сержантів і 
старшин, окремо від військовослужбовців 
рядового складу. 

3. Засуджені військовослужбовці, які 
проходять службу за призовом, окремо від 
засуджених військовослужбовців, які 
проходять службу за контрактом. 

4. Засуджені військовослужбовці, які 
вчинили умисний злочин – окремо від 
військовослужбовців, які вчинили злочини з 
необережності.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 55. Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями 
(…) 
На гауптвахті роздільно тримаються: 
- засуджені військовослужбовці з числа офіцерського складу окремо від інших категорій 
військовослужбовців; 
- засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, окремо від 
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військовослужбовців рядового складу; 
- засуджені військовослужбовці, які проходять службу за призовом, окремо від засуджених 
військовослужбовців, які проходять службу за контрактом. 

Питання:  З якого моменту обчислюється строк покарання у виді обмеження волі? 

Відповіді: 

1. З моменту винесення вироку. 

Правильна 
відповідь: 

4. З дня прибуття і постановки засудженого 
на облік у виправному центрі. 

2. З моменту вступу вироку в законну силу.  

3. З моменту вручення засудженому 
припису про виїзд до місця відбування 
покарання. 

4. З дня прибуття і постановки засудженого 
на облік у виправному центрі. 

Пояснення: 
Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 58. Обчислення строку покарання у виді обмеження волі 
1. Строк покарання обчислюється з дня прибуття і постановки засудженого на облік у виправному центрі. 

Питання:  Чи можуть особи, які відбувають покарання у виді обмеження волі, користуватися власним одягом? 

Відповіді: 

1. Так, це є правом засудженого до 
обмеження волі. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Так, це є правом засудженого до 
обмеження волі. 

2. Ні, усі особи, які надійшли до виправного 
центру, забезпечуються одягом 
встановленого зразка. Такий одяг – один з 
елементів режиму.  

3. Можуть, але лише за наявності дозволу 
адміністрації виправного центру.  

4. Можуть, але лише під час виїзду за межі 
виправного центру чи проведення 
побачень. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України  
Стаття 59. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі 
(…) 
2. Засуджені до обмеження волі мають право: 
носити цивільний одяг, мати при собі портативні персональні комп'ютери та аксесуари до них, гроші, 
мобільні телефони та аксесуари до них, цінні речі, користуватися грішми без обмежень; 

Питання:  Засуджені у виправних центрах не мають права:  

Відповіді: 

 1. Мати при собі портативні персональні 
комп'ютери та аксесуари до них. 

Правильна 
відповідь: 

4. Доставляти і зберігати на території, де вони 
проживають, предмети, вироби і речовини, 
перелік яких визначений нормативно-
правовими актами Міністерства юстиції 
України. 

2. Мати при собі гроші, цінні речі. 

3. Мати при собі мобільні телефони та 
користуватися засобами мобільного зв'язку. 

4. Доставляти і зберігати на території, де 
вони проживають, предмети, вироби і 
речовини, перелік яких визначений 
нормативно-правовими актами 
Міністерства юстиції України. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України  
Стаття 59. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі 
(…) 
2. Засуджені до обмеження волі мають право: 
носити цивільний одяг, мати при собі портативні персональні комп'ютери та аксесуари до них, гроші, 
мобільні телефони та аксесуари до них, цінні речі, користуватися грішми без обмежень; 
(…) 
користуватися засобами мобільного зв'язку; 
(…) 
5. Засудженим до обмеження волі забороняється: 
доставляти і зберігати на території, де вони проживають, предмети, вироби і речовини, перелік яких 
визначений нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України. 

Питання: 
Чи має право власник підприємства, де працює засуджений до обмеження волі, звільнити його з роботи через 
прогул?  

Відповіді: 

1. Так, за умови погодження заяви 
прокурором. 

Правильна 
відповідь: 

3. Ні, чинний КВК України забороняє 
звільнення засуджених на цій підставі. 

2. Так, бо власник підприємства, де працює 
засуджений до обмеження волі, керується 
виключно законодавством про працю. 

3. Ні, чинний КВК України забороняє 
звільнення засуджених на цій підставі. 

4. Так, якщо прогул був допущений без 
поважної причини. 
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Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 62. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем 
роботи засуджених до обмеження волі 
(…) 
3. Власнику підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу, де працюють засуджені, 
забороняється звільняти їх з роботи, крім таких випадків: 
звільнення від відбування покарання на підставах, передбачених Кримінальним кодексом України; 
переведення засудженого на роботу на інше підприємство, в установу чи організацію або для дальшого 
відбування покарання до іншого виправного центру; 
набрання законної сили вироком суду, за яким особа, що відбуває покарання у виді обмеження волі, 
засуджена до позбавлення волі; 
неможливість виконання даної роботи за станом здоров'я. 

Питання: 
 Що з наведеного не входить до переліку заходів заохочення, які можуть застосовуватись до засуджених у 
виправних центрах?  

Відповіді: 

1. Грошова премія. 

Правильна 
відповідь: 

2. Збільшення розміру суми грошей, яку 
засуджені можуть витрати чати щомісячно 
для придбання продуктів харчування та 
предметів першої потреби. 

2. Збільшення розміру суми грошей, яку 
засуджені можуть витрати чати щомісячно 
для придбання продуктів харчування та 
предметів першої потреби.  

3. Нагородження подарунком. 

4. Дозвіл на виїзд до близьких родичів за 
межі виправного центру на святкові, 
неробочі та вихідні дні. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 67. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі 
1. За сумлінну поведінку і ставлення до праці до засуджених можуть застосовуватися такі заходи заохочення: 
- подяка; 

- нагородження похвальною грамотою; 
- грошова премія; 
- нагородження подарунком; 
- дострокове зняття раніше накладеного стягнення; 
- дозвіл на виїзд до близьких родичів за межі виправного центру на святкові, неробочі та вихідні дні. 

Питання:  Протягом якого строку особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання? 

Відповіді: 

 1. Не пізніше десятиденного строку з дня 
набрання вироком законної сили або з дня 
надходження із суду розпорядження про 
виконання вироку, який набрав законної 
сили. 

Правильна 
відповідь: 

1. Не пізніше десятиденного строку з дня 
набрання вироком законної сили або з дня 
надходження із суду розпорядження про 
виконання вироку, який набрав законної 
сили. 

2. Не пізніше дня, наступного за днем 
надходження з суду розпорядження про 
виконання вироку, який набрав законної 
сили. 

3. Не пізніше п’яти днів з дня набрання 
вироком законної сили. 

4. Не пізніше п’яти днів з дня надходження 
із суду розпорядження про виконання 
вироку, який набрав законної сили. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 87. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання 
Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не пізніше десятиденного 
строку з дня набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження про 
виконання вироку, який набрав законної сили.  

Питання:  Засуджені військовослужбовці можуть залучатися до робіт:  

Відповіді: 

1. З будівництва інженерних споруд з 
метою зміцнення обороноздатності 
держави. 

Правильна 
відповідь: 

1. З будівництва інженерних споруд з метою 
зміцнення обороноздатності держави. 

2. З прибиранням та благоустрою 
дисциплінарних батальйонів. 

3. З зовнішнього оздоблення населених 
пунктів.  

4. Вони взагалі не залучаються до роботи.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 77. Праця засуджених військовослужбовців 
1. Засуджені військовослужбовці залучаються до праці на підприємствах, в установах та організаціях, які 
належать до сфери управління Міністерства оборони України, у майстернях дисциплінарного батальйону, а 
також до робіт з інженерного обладнання позицій (районів), будівництва інженерних споруд з метою 
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зміцнення обороноздатності держави, відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах особливого 
періоду, в тому числі воєнного стану чи в бойовій обстановці, а також після їх завершення до закінчення 
відбудовного періоду, який закінчується в момент офіційного оголошення про це. 

Питання: 
 Яка категорія засуджених може бути направлена у виправну колонію максимального рівня безпеки 
засуджених до позбавлення волі для роботи з господарського обслуговування? 

Відповіді: 

1. Засуджені вперше за тяжкі злочини.  

Правильна 
відповідь: 

2. Вперше засуджені до позбавлення волі за 
злочини невеликої або середньої тяжкості чи 
необережні тяжкі злочини. 

2. Вперше засуджені до позбавлення волі за 
злочини невеликої або середньої тяжкості 
чи необережні тяжкі злочини. 

3. Неодноразово засуджені особи.  

4. Вперше засуджені до позбавлення волі за 
особливо тяжкі злочини.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 89. Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну колонію максимального рівня 
безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з господарського обслуговування 
1. Осіб, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої або середньої тяжкості чи 

необережні тяжкі злочини, може бути за їхньою згодою залишено у слідчому ізоляторі чи направлено у 
виправну колонію максимального рівня безпеки для роботи з господарського обслуговування. 

Питання:  У виправних колоніях мінімального і середнього рівня безпеки не передбачається створення дільниці: 

Відповіді: 

1. Соціальної адаптації.  

Правильна 
відповідь: 

 1. Соціальної адаптації. 
2. Посиленого контролю.  

3. Карантину, діагностики та розподілу. 

4. Соціальної реабілітації. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 94. Структурні дільниці виправних і виховних колоній 
(…) 
У виправних колоніях мінімального і середнього рівня безпеки створюються такі дільниці: карантину, 
діагностики і розподілу; ресоціалізації; посиленого контролю; соціальної реабілітації. 

Питання:  Яка категорія засуджених не може бути переведена до дільниці соціальної реабілітації: 

Відповіді: 

1. Інваліди першої та другої груп та особи, 
які досягли пенсійного віку. 

Правильна 
відповідь: 

1. Інваліди першої та другої груп та особи, які 
досягли пенсійного віку. 

2. Особи, засуджені за злочини, пов’язані з 
незаконним обігом наркотичних засобів.  

3. Особи, засуджені за злочини проти 
правосуддя та громадського порядку. 

4. Особи, засуджені за вчинення особливо 
тяжкого злочину.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 101. Переведення засуджених до позбавлення волі 
(…) 
2. Не підлягають переведенню до дільниці соціальної реабілітації: 
1) особи, які мають достроково не зняті або не погашені у встановленому законом порядку стягнення, 
зазначені в абзацах 4, 6-10 статті 132 цього Кодексу, протягом строку, визначеного статтею 134 цього Кодексу; 
2) інваліди першої та другої груп та особи, які досягли пенсійного віку; 
3) вагітні жінки та жінки, які мають при собі дітей віком до трьох років; 
4) особи, які не пройшли повний курс лікування венеричного захворювання, активної форми туберкульозу, 
психічного розладу, алкоголізму та наркоманії; 
{Пункт 5 частини другої статті 101 виключено на підставі Закону № 1186-VI від 08.04.2014} 
6) особи, яких засуджено за вчинення умисного злочину в період відбування покарання у виді арешту або 
обмеження волі. 

Питання:  Адміністрація колонії не має право використовувати аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби для: 

Відповіді: 

1. Попередження втеч та інших злочинів. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Фіксації порушень порядку проведення 
тривалих побачень з рідними. 

2. Попередження порушень встановленого 
законодавством порядку відбування 
покарання. 

3. Отримання необхідної інформації про 
поведінку засуджених. 

4. Фіксації порушень порядку проведення 
тривалих побачень з рідними.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 103. Технічні засоби нагляду і контролю 
1. Адміністрація колонії має право використовувати аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби для 
попередження втеч та інших злочинів, порушень встановленого законодавством порядку відбування 
покарання, отримання необхідної інформації про поведінку засуджених. 

Питання:  Чи можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї до жінок з 
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явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з  вираженими ознаками інвалідності та неповнолітніх? 

Відповіді: 

 1. Так, у ряді випадків, зокрема, у разі їх 
групового нападу або збройного нападу, 
який загрожує життю і здоров'ю персоналу 
колонії чи інших осіб, або збройного опору.  

Правильна 
відповідь: 

1. Так, у ряді випадків, зокрема, у разі їх 
групового нападу або збройного нападу, 
який загрожує життю і здоров'ю персоналу 
колонії чи інших осіб, або 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: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 106. Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї 
(…) 
3. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю до жінок з явними 
ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та неповнолітніх, крім 
випадків вчинення ними групового або збройного нападу, який загрожує життю і здоров'ю персоналу 
колонії чи інших осіб, або збройного опору. 

Питання:  Яку кількість газет і журналів може мати при собі засуджений?  

Відповіді: 

1. Кількість газет і журналів не обмежується. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Кількість газет і журналів не обмежується. 

2. Десять примірників кількість газет і 
журналів. 

3. До п’яти примірників кількість газет і 
журналів. 

4. Не більше десяти примірників журналів, 
кількість газет не обмежується. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 109. Придбання засудженими до позбавлення волі літератури і письмового приладдя 
(…) 
3. Засудженому дозволяється мати при собі не більше десяти примірників книг, кількість газет і журналів 

не обмежується. 

Питання: 
 Чи повинна адміністрація виправної колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання 
здійснювати перегляд листування засуджених? 

Відповіді: 

1. Так, бо це один із способів забезпечення 
ізоляції особи. 

Правильна 
відповідь: 

2. Ні, закон не передбачає перегляду листів в 
установах виконання покарань цього виду. 

2. Ні, закон не передбачає перегляду листів 
в установах виконання покарань цього 
виду.  

3. Так, закон визнає обов’язковим перегляд 
листування засуджених.  

4. Так, якщо у адміністрації колонії є 
підстави вважати, що в листах будуть 
зазначені заборонені відомості.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 113. Листування засуджених до позбавлення волі 
(…) 
3. Кореспонденція, яку одержують і надсилають засуджені до відбування покарання у виправних колоніях 
мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня 
безпеки, підлягає перегляду. 

Питання: 
 Чи може засуджений до позбавлення волі відмовитись працювати на підприємстві установи виконання 
покарань?  

Відповіді: 

 1. Так, але лише за наявності згоди 
адміністрації.  

Правильна 
відповідь: 

4. Так, бо праця – це право, а не обов’язок 
засудженого. 

2. Ні, не можуть, бо це є порушенням норм 
кримінально-виконавчого законодавства 
щодо обов’язковості праці засуджених.  

3. Ні, оскільки засуджений повинен 
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сплачувати позов, отже – зобов’язаний і 
заробляти.  

4. Так, бо праця – це право, а не обов’язок 
засудженого.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 118. Залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці 
1. Засуджені до позбавлення волі мають право працювати в місцях і на роботах, які визначаються 
адміністрацією колонії. 

Питання: 
 Чи зараховується час роботи засуджених у період відбування ними покарання у виді позбавлення волі у 
стаж роботи для призначення трудової пенсії? 

Відповіді: 

1. Зараховується у повному обсязі.  

Правильна 
відповідь: 

 1. Зараховується у повному обсязі. 

2. Зараховується лише у разі сплати 
засудженим страхових внесків. 

3. Не зараховується.  

4. Зараховується відповідним рішенням 
суду за наявності клопотання адміністрації 
органу або установи виконання покарань. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 122. Пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі 
(…) 
4. Час роботи засуджених у період відбування ними покарання у виді позбавлення волі зараховується у стаж 
роботи для  
призначення трудової пенсії. 

Питання:  З якого моменту обчислюється іспитовий строк?  

Відповіді: 

 1. З моменту проголошення вироку суду. 

Правильна 
відповідь: 

1. З моменту проголошення вироку суду. 

2. З моменту постановки засудженого на 
облік у кримінально-виконавчій інспекції.  

3. З моменту вступу вироку в законну силу.  

4. З моменту звернення вироку до 
виконання.  

Пояснення: 
Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 165. Обчислення іспитового строку 
1. Іспитовий строк обчислюється з моменту проголошення вироку суду. 

Питання:  Зміна умов тримання не застосовується до засуджених до довічного позбавлення волі, які:  

Відповіді: 

1. Засуджені за злочини, пов’язані з 
незаконним обігом наркотичних засобів.  

Правильна 
відповідь: 

 2. Хворіють на венеричні захворювання, 
активну форму туберкульозу, та з 
психічними розладами. 

2. Хворіють на венеричні захворювання, 
активну форму туберкульозу, та з 
психічними розладами. 

3. Мають не зняті чи не погашені стягнення.  

4. Мають при собі дітей віком до трьох 
років.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 151-1. Зміна умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі 
(…) 
4. Зміна умов тримання не застосовується до засуджених до довічного позбавлення волі, які хворіють на 

венеричні захворювання, активну форму туберкульозу, та з психічними розладами. 

Питання: 

Чи може кримінально-виконавча інспекція втручатись у діяльність Державної автомобільної інспекції, якщо 
виявить, що цей орган не виконує вирок суду, яким засудженому призначено як додаткове покарання 
позбавлення права керувати автомобілем? 

Відповіді: 

 1. Може, адже в законодавстві прямо 
передбачено повноваження кримінально-
виконавчої інспекції здійснювати контроль 
за органом, що має право анулювати 
відповідний дозвіл. 

Правильна 
відповідь: 

1. Може, адже в законодавстві прямо 
передбачено повноваження кримінально-
виконавчої інспекції здійснювати контроль за 
органом, що має право анулювати 
відповідний дозвіл. 

2. Виконання покарання у виді позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю покладається лише на 
кримінально-виконавчу інспекцію, тому її 
співробітники зобов’язані особисто 
виконати дії щодо вилучення у засудженого 
відповідні документи. 

3. Повноваження кримінально-виконавчої 
інспекції розповсюджуються лише на 
ведення обліку щодо таких осіб. 
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4. Кримінально-виконавча інспекція може 
лише консультувати відповідний орган 
щодо порядку виконання покарання у виді 
позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю.   

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 31. Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання покарання у виді позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
1. Кримінально-виконавча інспекція веде облік засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю; контролює додержання вимог вироку суду засудженим, власником 
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи засудженого, а також 
органом, що має право анулювати дозвіл на заняття відповідним видом діяльності, яка заборонена 
засудженому, вживає заходів щодо припинення порушень вимог вироку; 

Питання: 
Чи має право командування дисциплінарного батальйону за власним розсудом обирати, кого з родичів 
поінформувати про засудження до цього виду покарання офіцера, який проходить кадрову військову 
службу? 

Відповіді: 

 1. У зв’язку з тим, що тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
застосовується лише до 
військовослужбовців строкової служби, то й 
і обов’язку такого повідомлення не 
передбачено. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Про прибуття засудженого до місця 
відбування покарання командування 
дисциплінарного батальйону зобов'язане 
повідомити одного із членів сім'ї або 
близьких родичів за вибором засудженого. 

2. Засудивши військовослужбовця до двох 
років тримання в дисциплінарному 
батальйоні суду грубо порушив вимоги 
Кримінального кодексу України, яким 
передбачено максимальний строк цього 
покарання лише 1 рік, тому таке 
повідомлення родичів є обов’язковим, для 
вчинення ними дій щодо оскарження 
вироку 

3. Командування має право повідомити 
лише тих родичів засудженого, щодо яких в 
особові справі зазначено місце проживання.  

4. Про прибуття засудженого до місця 
відбування покарання командування 
дисциплінарного батальйону зобов'язане 
повідомити одного із членів сім'ї або 
близьких родичів за вибором засудженого. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 20. Повідомлення про місце відбування покарання 
1. Про прибуття засудженого до місця відбування покарання адміністрація органу чи установи виконання 
покарань, командування дисциплінарного батальйону, військової частини чи начальник гарнізону 
зобов'язані протягом трьох діб повідомити одного із членів сім'ї або близьких родичів за вибором 
засудженого. 

Питання: 

Засуджені до обмеження волі з метою реалізації свого права на участь у політичному житті країни вимагають 
від адміністрації виправного центру дозволити створити первинну організацію політичної партії. Чи 
зобов’язана адміністрація задовольнити такі вимоги? 

Відповіді: 

1. Не зобов’язана, адже для такого 
створення у засуджених виникне 
необхідність виходити з виправного центру, 
а це може бути здійснено лише у супроводі 
співробітника виправного центру.  

Правильна 
відповідь: 

 3. Не зобов’язана, адже у виправних центрах 
діяльність політичних партій забороняється. 

2. Право обирати та бути обраним є одним 
з основних конституційних прав, тому 
адміністрація зобов’язана задовольнити ці 
вимоги засуджених, навіть якщо прямо в 
законі їх реалізація не передбачена. 

3. Не зобов’язана, адже у виправних 
центрах діяльність політичних партій 
забороняється.  

4. Безумовно зобов’язана. За Кримінальним 
кодексом України обмеження волі полягає у 
триманні особи в кримінально-виконавчих 
установах відкритого типу без ізоляції від 
суспільства в умовах здійснення за нею 
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нагляду з обов'язковим залученням 
засудженого до праці. Тому каральним 
елементами режиму обмеження волі не 
охоплюється можливість участі засуджених 
у політичному житті. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 66. Участь засуджених до обмеження волі в самодіяльних організаціях 
(...) 
2. У виправних центрах забороняється діяльність політичних партій та профспілок. 

Питання: 

Відносно засудженого, до якого під час відбування виправних робіт застосовувались адміністративні 
стягнення, кримінально-виконавча інспекція надіслала прокуророві матеріали для вирішення питання про 
притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання. Чи законні дії 
кримінально-виконавчої інспекції 

Відповіді: 

1. Кримінально-виконавча інспекція не 
мала права збирати матеріали, а повинна 
була лише поінформувати прокурора про 
цей факт.  

Правильна 
відповідь: 

2. Кримінально-виконавча інспекція має 
повноваження збирати інформацію про 
притягнення засуджених до виправних робіт 
до адміністративної відповідальності з 
подальшим направленням таких матеріалів 
прокурору, тому її дії є законними. 

2. Кримінально-виконавча інспекція має 
повноваження збирати інформацію про 
притягнення засуджених до виправних 
робіт до адміністративної відповідальності з 
подальшим направленням таких матеріалів 
прокурору, тому її дії є законними. 

3. Засуджений має підстави оскаржити дії 
кримінально-виконавчої інспекції, адже 
повноваження кримінально-виконавчої 
інспекції обмежуються лише кримінально-
виконавчими правовідносинами, а питання 
притягнення до адміністративної 
відповідальності не охоплюється її 
повноваженнями. 

4. Притягнення до кримінальної 
відповідальності засуджених до виправних 
робіт є виключною компетенцією 
кримінально-виконавчої інспекції, і 
виявивши факт притягнення засудженого 
до адміністративної відповідальності вона 
має право збирати дані та направляти 
матеріали безпосередньо до суду. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 46. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт 
(...) 
5. Стосовно особи, яка ухиляється від відбування покарання у виді виправних робіт, кримінально-виконавча 
інспекція надсилає прокуророві матеріали для вирішення питання про притягнення до кримінальної 
відповідальності відповідно до статті 389 Кримінального кодексу України. 

Питання: 

 Засуджений до громадських робіт з’явився за місцем їх відбування у стані алкогольного сп’яніння. Власник 
підприємства, на якому засуджений відбував покарання склав протокол про даний факт та направив листа 
по основному місцю роботи засудженого з вимогою притягнути засудженого до дисциплінарної 
відповідальності. Чи відповідають дії власника вимогам Кримінально-виконавчого кодексу України? 

Відповіді: 

1. Відповідають, адже власник не має змоги 
сам притягнути засудженого до 
дисциплінарної відповідальності. 

Правильна 
відповідь: 

4. Не відповідають, власник не 
уповноважений інформувати про такі дії 
засудженого роботодавця засудженого. Він 
мав проінформувати про цей факт 
кримінально-виконавчу інспекцію. 

2. Не відповідають, адже засуджений не 
укладав з власником на час відбування 
громадських робіт трудового договору, а 
тому і вважати це порушенням не можна. 

3. Не відповідають, бо поява засудженого у 
стані алкогольного сп’яніння не є 
порушенням, тому власник мав лише 
відсторонити засудженого від виконання 
робіт. 

4. Не відповідають, власник не 
уповноважений інформувати про такі дії 
засудженого роботодавця засудженого. Він 
мав проінформувати про цей факт 
кримінально-виконавчу інспекцію. 
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Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 39. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем 
відбування засудженими покарання у виді громадських робіт 
1. На власника підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган за місцем відбування 
засудженим покарання у виді громадських робіт покладається: 
(...) 
своєчасне повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про ухилення засудженого від відбування 
покарання та переведення його на інше місце роботи, появу на роботі в нетверезому стані, у стані 
наркотичного або токсичного сп'яніння, порушення громадського порядку; 

Питання: 

Чи мають право уповноважені представники міського голови обласного центру безперешкодно відвідувати 
будь-які установи виконання покарань в межах даної області для здійснення контролю та проведення 
перевірок ?  

Відповіді: 

1. Так, мають, але не більше 2 осіб 
одночасно. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Так, вони мають право у будь-який час 
доби, без спеціального дозволу відвідувати 
лише установи виконання покарання, що 
розміщені на території відповідної міської 
ради. 

2. Ні, право відвідувати має лише міський 
голова особисто 

3. Так, мають, але лише у робочій час. 

4. Так, вони мають право у будь-який час 
доби, без спеціального дозволу відвідувати 
лише установи виконання покарання, що 
розміщені на території відповідної міської 
ради. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 24. Відвідування установ виконання покарань 
1. Без спеціального дозволу (акредитації) в будь-який час безперешкодно відвідувати установи виконання 
покарань для здійснення контролю та проведення перевірок (за бажанням - у супроводі до трьох медичних 
працівників для медичного огляду засуджених та до двох представників засобів масової інформації) мають 
право: 
....  
сільський, селищний, міський голова або спеціально уповноважені ними представники (не більше п'яти 

осіб) - на території відповідної місцевої ради; 

Питання: 

Жінка, звільнена від відбування покарання з випробуванням, під час іспитового строку завагітніла. Після 
народження дитини вона повністю ігнорувала виклики кримінально-виконавчої інспекції, посилаючись на 
те, що до досягнення дитини трирічного віку вона звільняється від обов’язку з’являтися за викликом 
кримінально-виконавчої інспекції. Чи може у такому випадку кримінально-виконавча інспекція ініціювати 
привід засудженої?  

Відповіді: 

1. Дії жінки є законними. До досягнення 
дитини трирічного віку кримінально-
виконавча інспекція не має права 
викликати жінку, тому привід її буде 
порушенням закону  

Правильна 
відповідь: 

2. Засуджена зобов’язана з’являтися за 
викликом до кримінально-виконавчої 
інспекції, тому інспекцією може бути внесено 
подання до органу внутрішніх справ щодо 
здійснення приводу. 

2. Засуджена зобов’язана з’являтися за 
викликом до кримінально-виконавчої 
інспекції, тому інспекцією може бути 
внесено подання до органу внутрішніх 
справ щодо здійснення приводу. 

3. Кримінально-виконавча інспекція може 
звернутись до суду для притягнення 
засудженої до кримінальної 
відповідальності. 

4. Ні не може, адже до засуджених 
звільнених від відбування з випробуванням 
не може бути застосовано привід.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 13. Кримінально-виконавча інспекція 
(...) 
2. Кримінально-виконавча інспекція здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування 
покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до трьох років. 
Стаття 164. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з 
випробуванням 
1. Кримінально-виконавча інспекція веде персональний облік засуджених протягом іспитового строку, 
спільно з органами внутрішніх справ та відповідними громадськими формуваннями проводить 
індивідуально-профілактичну роботу із засудженими та контролює додержання ними громадського порядку 
і виконання обов'язків, покладених на них судом; вносить подання органу внутрішніх справ щодо 

здійснення приводу засуджених, які не з'явилися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції; 
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організовує початковий розшук засуджених, місцезнаходження яких невідоме, та надсилає матеріали до 
органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких засуджених. 
(…) 
3. Звільнені від відбування покарання з випробуванням зобов'язані: виконувати обов'язки, які покладені 
на них судом; повідомляти інспекцію про зміну місця проживання; з'являтися за викликом до 

кримінально-виконавчої інспекції. У разі неприбуття до кримінально-виконавчої інспекції без поважних 
причин до засудженого може бути застосовано привід, який здійснюється органом внутрішніх справ. 

Питання: 
Неповнолітнього у день звільнення з виховної колонії не зустріли батьки. Як має вчинити адміністрація 
установи?   

Відповіді: 

 1. Залишити дитину у кімнатах тривалих 
побачень чи іншому приміщення до приїду 
батьків, зв’язатися з батьками та встановити 
причину їх неявки.  

Правильна 
відповідь: 

 2. Забезпечити супровід неповнолітнього до 
місця проживання. 

2. Забезпечити супровід неповнолітнього до 
місця проживання.  

3. Викликати працівників кримінальної 
міліції у справах дітей та передати 
неповнолітнього під їх опіку. 

4. Звернутися до районної служби у справах 
дітей та передати їм неповнолітнього.  

Пояснення: 

 Кримінально-виконавчий кодекс України 

Стаття 157. Надання допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання 

(…) 

3. Особи, які звільнені від відбування покарання і потребують за станом здоров'я постійного догляду, а також 
неповнолітні направляються до місця проживання в супроводі родичів або працівника колонії. 

Питання: 
Коли має бути звільнений засуджений, щодо якого у суботу ввечері (о 19-00) надійшли документи з суду про 
умовно-дострокове звільнення від відбування покарання? 

Відповіді: 

1. У неділю, наступного дня.  

Правильна 
відповідь: 

 1. У неділю, наступного дня. 

2. У цей же день.  

3. У найближчий робочий день, тобто, у 
понеділок.  

4. Після закінчення 7 діб на оскарження 
цього рішення.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 153. Припинення відбування покарання і порядок звільнення 
(…) 
5. Дострокове звільнення від відбування покарання проводиться у день надходження відповідних 
документів, а якщо документи одержані після закінчення робочого дня - у першій половині наступного 
дня. 

Питання: 

Чи повинна адміністрація установи задовольнити прохання засудженого про його харчування виключно 
продуктами, отриманими у посилках (передачах) з мотивів неможливості вживання приготовленої у колонії 
їжі через належність до вегетаріанців?  

Відповіді: 

1. Повинна дозволити, бо харчування в 
їдальні колонії – це не обов’язок 
засудженого. 

Правильна 
відповідь: 

1. Повинна дозволити, бо харчування в 
їдальні колонії – це не обов’язок засудженого. 

2. Повинна відмовити, бо усі особи в місцях 
позбавлення волі повинні дотримуватись 
режиму, до якого входить і час приймання 
їжі.  

3. Повинна дозволити лише у разі, якщо 
засудженому це не заборонить лікар. 

4. Повинна відмовити, оскільки 
адміністрація має слідкувати за 
харчуванням та станом здоров’я 
засуджених.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 107. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі 
1. Засуджені, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, мають право в порядку, встановленому цим 
Кодексом і нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України: 
(…) 
придбавати, користуватися і зберігати предмети першої потреби, періодичні видання, літературу, продукти 
харчування; 
Стаття 112. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей 
1. Число посилок (передач) і бандеролей, що одержують засуджені до арешту та позбавлення волі, не 
обмежується. 
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У переліку обов’язків харчування засуджених виключно в їдальні не встановлено. Продукти харчування вони можуть 
отримувати у посилках або передачах, кількість яких не обмежена (хоча б й щоденно). Тобто, примушування до 
вживання виключно їжі, приготованої в колонії, становитиме порушення прав засуджених.  

Питання: 
Засуджений звернувся до адміністрації колонії з проханням про заміну трьох короткострокових побачень 
одним тривалим. Як має вчинити адміністрація?  

Відповіді: 

1. Дозволити, бо побачення – це право 
засудженого і він обирає форму його 
реалізації.  

Правильна 
відповідь: 

2. Відмовити, бо закон дозволяє заміну лише 
тривалих побачень короткостроковими. 

2. Відмовити, бо закон дозволяє заміну лише 
тривалих побачень короткостроковими. 

3. Відмовити, бо таким чином кількість 
побачень буде необґрунтовано зменшене, а 
це є неприпустимим, бо посилить ізоляцію 
особи.  

4. Дозволити лише якщо засуджений стає на 
шлях виправлення і не має порушень 
режиму.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. 
Телефонні розмови 
(…) 
6. Засудженим за їхнім проханням дозволяється заміняти тривалі побачення короткостроковими. 
  
Інших видів заміни побачень законодавство не передбачає.  

Питання: 
 Адміністрація колонії стягнула з засудженого, який вчинив членоушкодження (на знак протесту проти 
бездіяльності адміністрації установи), витрати на його лікування. Чи було у адміністрації прав так вчинити?  

Відповіді: 

1. Так, таке право було, бо засуджені також 
повинні відшкодувати збитки, заподіяні 
колонії, і додаткові витрати, пов'язані з 
лікуванням засудженого, який навмисно 
заподіяв собі тілесні ушкодження. 

Правильна 
відповідь: 

1. Так, таке право було, бо засуджені також 
повинні відшкодувати збитки, заподіяні 
колонії, і додаткові витрати, пов'язані з 
лікуванням засудженого, який навмисно 
заподіяв собі тілесні ушкодження. 

2. Такого права не було, бо медична 
допомога повинна надаватися в місцях 
позбавлення волі безкоштовно.  

3. Таке право було лише у разі доведення 
неправомірності скарг засудженого на 
бездіяльність адміністрації.  

4. Такого права не було, бо 
членоушкодження спровоковане 
бездіяльністю адміністрації.  

  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 136. Підстави і розмір матеріальної відповідальності засуджених до позбавлення волі 
(…) 
Засуджені також повинні відшкодувати збитки, заподіяні колонії, і додаткові витрати, пов'язані з 
припиненням втечі засудженого, лікуванням засудженого, який навмисно заподіяв собі тілесні 

ушкодження. Якщо збитки заподіяні у процесі виконання трудових обов'язків, засуджені несуть матеріальну 
відповідальність у розмірі і на підставах, встановлених законодавством про працю. 

Питання: 

 Чи може адміністрація установи виконання покарань притягнути особу, що тримається у приміщенні 
камерного типу, 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 не обов’язок 
засудженого. 

2. Лише у разі, якщо засудженому 
прогулянку не заборонив лікар.  

3. Ні, прогулянка – це не обов’язок 
засудженого.  

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

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 134. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі 
(…) 
Засудженим, які тримаються в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу 
(одиночній камері), надається щоденна прогулянка тривалістю одна година. 

Питання:  Засуджений Н. подарував засудженому П. на день народження книгу віршів Ліни Костенко, яка знаходилась 
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у його власності. Адміністрацію установи застосувала за це до засудженого Н. дисциплінарне стягнення. Чи 
правомірні дії адміністрації (оберіть обґрунтування)? 

Відповіді: 

 1. Так, бо читання віршів і книжок може 
здійснюватись виключно у бібліотеці.  

Правильна 
відповідь: 

 3. Так, бо засуджений Н. не мав права 
дарувати речі, що знаходяться у його 
особистому користуванні. 

2. Так, бо засуджений Н. не мав права 
зберігати при собі книгу.  

3. Так, бо засуджений Н. не мав права 
дарувати речі, що знаходяться у його 
особистому користуванні.  

4. Ні, бо засуджені не позбавляються права 
власності й розпорядження особистими 
речами.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 107. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі 
(…) 
4. Засудженим забороняється: 
(…)  
продавати, дарувати або відчужувати в інший спосіб на користь інших осіб предмети, вироби і речі, що 
перебувають в особистому користуванні; 

Питання:  Після закінчення якого строку з дня відбуття стягнення засуджений визнається таким, що не має стягнення? 

Відповіді: 

1. Шість місяців. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Шість місяців. 

2. Один рік.  

3. Три місяці.  

4. Це питання вирішується окремою 
постановою начальника колонії 
індивідуально для кожного засудженого.  

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 134. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі 
14. Якщо протягом шести місяців з дня відбуття стягнення засуджений не буде підданий новому 
стягненню, він визнається таким, що не має стягнення. 

Питання: 
 Засуджену жінку, що має дитину у будинку дитини при виправній колонії, проте не проживає спільно з 
нею, за вживання спиртних напоїв поміщено до дисциплінарного ізолятору на 10 діб. Чи є накладення 
даного виду стягнення правомірним? 

Відповіді: 

1. Так, бо вчинене порушення відноситься 
до категорії злісних.  

Правильна 
відповідь: 

 3. Ні, бо жінки, які мають дітей у будинках 
дитини при виправних колоніях, до 
дисциплінарного ізолятору не поміщуються 
ні за яких умов. 

2. Так, оскільки у будинку дитини дитина 
перебуває під контролем адміністрації.  

3. Ні, бо жінки, які мають дітей у будинках 
дитини при виправних колоніях, до 
дисциплінарного ізолятору не 
поміщуються ні за яких умов.  

3. Ні, бо до жінок стягнення у виді 
поміщення до дисциплінарного ізолятору 
може бути застосоване лише у разі 
вчинення групового нападу або групової 
втечі. 

Пояснення: 

Кримінально-виконавчий кодекс України 
Стаття 132. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі 
2. Вагітні жінки, жінки, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, інваліди першої 
групи в дисциплінарний ізолятор, карцер, приміщення камерного типу (одиночну камеру) не 

поміщаються. 

 

 


