Головне управління юстиції
в Івано-Франківській області

Тримання осіб, взятих під варту, відповідно до завдань
кримінального судочинства здійснюється на принципах
неухильного додержання Конституції України, вимог
Загальної декларації прав людини,інших міжнародних
правових норм і стандартів поводження з ув'язненими і не
може поєднуватися з навмисними діями, що завдають
фізичних чи моральних страждань або принижують людську
гідність.

Особи, взяті під варту, мають право:
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 на захист своїх прав та інтересів особисто або за
допомогою захисника з моменту затримання або взяття під
варту, а також на повідомлення під час взяття під варту
підстав та мотивів взяття під варту, оскаржувати їх у суді,
отримати в друкованому вигляді роз'яснення положень
статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 та 63 Конституції України, статті
9 ЗУ «Про попереднє ув’язнення» (далі - закон) від
30.06.1993 № 3352-XII та інших прав затриманих або взятих
під варту, встановлених законом, у тому числі права
здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за
допомогою захисника з моменту затримання або арешту
(взяття під варту) особи, права відмовитися від надання
будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника;
 знайомитися з правилами тримання під вартою;
 на щоденну прогулянку тривалістю одна година.
Вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей,
неповнолітнім, а також хворим з дозволу лікаря та за їх
згодою тривалість щоденної прогулянки встановлюється до
двох годин;
 одержувати передачі або посилки та грошові
перекази і передачі;
 купувати протягом місяця за безготівковим
розрахунком продукти харчування і предмети першої
необхідності на суму до одного мінімального розміру
заробітної плати та без обмежень письмове приладдя,
газети, книги через торговельну мережу на замовлення;
 користуватися власним одягом і взуттям, мати при
собі документи і записи, що стосуються кримінального
провадження;
 користуватися телевізорами, одержаними від
родичів або інших осіб, настільними іграми, газетами і
книгами з бібліотеки місця попереднього ув'язнення та
придбаними через торговельну мережу;
 відправляти в індивідуальному порядку релігійні
обряди і користуватися релігійною літературою та
властивими їх віруванню предметами релігійного культу,
виготовленими з малоцінних матеріалів, якщо при цьому не

порушується встановлений у місцях попереднього
ув'язнення порядок, а також не обмежуються права
інших осіб;
 на восьмигодинний сон в нічний час, під час
якого не допускається залучення до участі в
процесуальних та інших діях, за винятком невідкладних
випадків;
 звертатись із скаргами, заявами та листами до
Європейського суду з прав людини, а також інших
відповідних органів міжнародних організацій, членом
або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб
таких міжнародних організацій, державних органів і
службових осіб.
Взяті під варту жінки вправі мати при собі дітей
віком до трьох років.
Взяті під варту молоді громадяни (віком від 14 до 35
років) мають право на отримування психологопедагогічної допомоги від спеціалістів центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Перелік продуктів харчування і предметів першої
необхідності, які забороняється передавати особам,
взятим під варту, встановлюється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері виконання кримінальних покарань, Міністерством
оборони України.

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

Матеріально-побутове забезпечення і медичне
обслуговування осіб, взятих під варту
Особам, взятим під варту, забезпечуються побутові
умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни.

Норма площі в камері для однієї взятої під варту
особи не може бути менше 2,5 квадратного метра, а
для вагітної жінки або жінки, яка має при собі дитину,
- 4,5 квадратного метра.
Особам, взятим під варту, надаються безплатно
за єдиними нормами, встановленими Кабінетом
Міністрів України, харчування, індивідуальне
спальне місце, постільні речі та інші види
матеріально-побутового забезпечення. В необхідних
випадках їм видається одяг і взуття встановленого
зразка.
Медичне обслуговування, а також лікувальнопрофілактична і протиепідемічна робота в місцях
попереднього ув'язнення організуються і проводяться
відповідно до законодавства про охорону здоров'я.
Порядок надання ув’язненим медичної допомоги,
використання з цією метою не підпорядкованих
органам, що здійснюють попереднє ув’язнення,
державних та комунальних закладів охорони здоров’я,
залучення їх медичного персоналу та проведення
медичних
експертиз
визначається
Кабінетом
Міністрів України.

Листування осіб, взятих під варту
Особи, взяті під варту, можуть листуватися з
родичами та іншими громадянами, а також
підприємствами, установами, організаціями
з
письмового дозволу особи або органу, які здійснюють
кримінальне провадження. Після набрання вироком
законної сили листування здійснюється відповідно до
закону.

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.
Тривалість побачення встановлюється від однієї до
чотирьох годин.

Іноземним громадянам, взятим під варту, побачення
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.
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.
Особа, взята під варту, має право на побачення з
захисником наодинці, без обмеження кількості побачень та
їх тривалості, у вільний від виконання слідчих дій час.
Повноваження захисника щодо здійснення захисту особи,
яка тримається під вартою, підтверджуються відповідно до
статті 50 Кримінального процесуального кодексу України.
Адміністрація установи повинна забезпечити умови для
проведення побачень, у тому числі які виключають при
побаченні із захисником можливість третіх осіб мати доступ
до інформації, що надається в процесі побачення.

Порядок надсилання скарг, заяв і
листів
Скарги, заяви, клопотання і листи (кореспонденція)
осіб, взятих під варту, переглядає адміністрація місця
попереднього ув'язнення.
Скарги на дії чи рішення слідчого надсилаються
адміністрацією місця
попереднього
ув'язнення
прокуророві, а скарги на дії та рішення прокурора прокуророві вищого рівня не пізніше трьох діб з часу їх
подачі.
Заяви осіб з питань оскарження в судовому порядку
рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, а
також оскарження ухвал слідчого судді про обрання
запобіжного заходу у виді тримання під вартою або
продовження строків тримання під
вартою, або про
застосування тимчасового чи екстрадиційного арешту
надсилаються
адміністрацією
місця
попереднього
ув'язнення до визначеного законом суду протягом доби з
часу їх подання.

Інші скарги, заяви, клопотання і листи, пов'язані з
кримінальним провадженням, не пізніше трьох діб із
часу їх подачі надсилаються адміністрацією місця
попереднього ув'язнення особі або органу, які
здійснюють кримінальне провадження. Ця особа або
орган
розглядають їх у встановленому законом
порядку. Скарги, заяви і листи, що містять відомості,
розголошення яких може перешкодити кримінальному
провадженню, за належністю не надсилаються, а
передаються на розгляд особі або органу, які
здійснюють кримінальне провадження, про що
сповіщаються особа, яка перебуває під вартою, та
прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів
при проведенні досудового розслідування.
Скарги, заяви і листи з питань, не пов'язаних з
кримінальним
провадженням,
розглядаються
адміністрацією місця попереднього ув'язнення або
надсилаються за належністю в порядку, встановленому
законом.
З відповідями на заяви, скарги та листи
адміністрація ознайомлює осіб, взятих під варту, під
розписки, які додаються до їх особистих справ.
Кореспонденція, яку особи,взяті під варту,
адресують Уповноваженому Верховної Ради України з
прав людини, Європейському суду з прав людини, а
також іншим відповідним органам міжнародних
організацій, членом або учасником яких є Україна,
уповноваженим особам таких міжнародних організацій
та прокуророві, перегляду не підлягає і надсилається за
адресою протягом доби з часу її подачі.
Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, одержують
від зазначених органів та осіб, перегляду не підлягає.
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. Кореспонденція, яку
особи, взяті під варту, одержують від такого захисника,
перегляду не підлягає.

