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Список термінів та скорочень 
ІТТ – ізолятор тимчасового тримання (Міністерство внутрішніх справ України) 

УЗПЛ – Управління забезпечення прав людини Національної поліції 

Інспектор – інспектор з дотримання прав людини 

Клієнт – затримана особа, яка перебуває в ІТТ 

СІЗО – слідчий ізолятор (Міністерство юстиції України) 

Спецавто – спеціальний автотранспорт, для перевезення затриманих і взятих під варту осіб 

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я України 

ГПУ – Генеральна прокуратура України 

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України 

КУ – Конституція України 

БВПД – Безоплатна вторинна правова допомога 

НПМ – Національний превентивний механізм 

КЗК – Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню чи покаранню 

Чутливі дані – інформація, що стосуються стану здоров’я, статевого життя, біометричних або 

генетичних даних та є даними, обробка яких становить особливий ризик для прав і свобод людини 
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I. ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК 

1. Філософія системи «Custody Records» 
 

1.1. Загальний огляд системи Custody Records 
Для належного функціонування суспільства необхідно, щоб поліція мала повноваження затримувати, 
тимчасово утримувати під вартою і допитувати осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних 
правопорушень, та інших категорій осіб визначених законодавством. Утім, здійсненню цих 
повноважень внутрішньо притаманні ризики залякування затриманих та фізичної наруги над ними1. 
Затримані особи перебувають під владою держави, що автоматично накладає на Україну 
відповідальність створити безпечні умови тримання, а також добробут цих людей. Держава також 
зобов'язана врахувати усі загрози та небезпеки, які потенційно можуть виникнути щодо затриманих 
осіб, як з боку персоналу або інших посадових осіб держави, так і з боку інших затриманих. 

Для працівників поліції також існують ризики. Зокрема, перебування із потенційними злочинцями вже 
є ризиком для життя та здоров’я. Іноді підозрювані намагаються уникнути відповідальності шляхом 
звинувачення правоохоронців у порушенні їхніх прав, наприклад, у застосуванні протиправних методів 
досудового розслідування (катування, побиття, психологічний тиск), порушенні права на захист, 
погіршенні стану здоров’я тощо.  

З метою забезпечення гарантій базових прав затриманих та унеможливлення безпідставних 
звинувачень у діяльності Національної поліції України запроваджується нова електронна система 
обліку та відеоспостереження – «Custody Records». 

Система «Custody Records» має забезпечувати фіксацію усіх дій, які відбуваються із затриманими 
особами, в такий проміжок часу: з моменту фактичного затримання, до обрання судом запобіжного 

заходу і направлення особи до слідчого ізолятора або до звільнення особи з під варти. 

На першому етапі, до запровадження системи «Custody Records» у роботі всіх підрозділів Національної 

поліції, ця система впроваджується у діяльності ІТТ.   

Завдяки системі «Custody Records» у діяльності ІТТ створюється новий підхід у ставленні до затриманих 

осіб як до клієнтів спецустанови – ІТТ. Персонал ІТТ виконує визначені законодавством обов’язки, 

зокрема, забезпечує безпечне перебування, належні умови тримання, харчування з дотриманням 

основоположних прав людини та процесуальних гарантій, передбачених як законодавством України, 

так і міжнародними стандартами.  

Інспектор повинен опитувати клієнтів про стан їх здоров’я, про обставини, які відбувалися з людьми до 

поміщення в ІТТ. Наприклад, чи мав клієнт конфіденційну зустріч із адвокатом, чи співпадають 

відомості про фактичне місце та час затримання із тим, що зазначено в протоколі тощо.  

Аналізуючи отримані відповіді, інспектор доходить висновку, чи було забезпечено дотримання  

процесуальних прав і гарантій особи до її поміщення в ІТТ. У випадку отримання скарг або самостійного 

виявлення, що права затриманих осіб були порушені, інспектори повинні вживати відповідних заходів 

реагування.   

Протягом усього терміну примусового перебування осіб в ІТТ інспектор відповідально ставиться до  
забезпечення добробуту клієнтів та фіксує все, що відбувається із кожною особою: коли і в який час 
особа отримала їжу, вийшла на прогулянку чи в кабінет для проведення слідчих дій, з ким вона 
зустрічалась і з якою метою, хто і з якою метою звернувся із запитом щодо клієнта тощо. 

                                                           
1 п.33 Витягу з Дванадцятої Загальної доповіді [CPT/Inf (2002) 15] 
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1.2. Основні завдання системи «Custody Records» на рівні ІТТ 
1. Покращення стандартів захисту прав затриманих осіб внаслідок запровадження:  

 обов’язкового інтерв’ю при доставленні до ІТТ;  

 електронної фіксації усіх дій щодо затриманої особи;  

 дистанційного зовнішнього контролю за затриманими з боку УЗПЛ 

2. Зменшення навантаження на працівників ІТТ внаслідок переходу на електронний 

документообіг, що дозволить суттєво зменшити обсяг паперової роботи; 

3. Підвищення стандартів захисту прав працівників ІТТ від можливих неправдивих звинувачень у 

неправомірних діях. 

1.3. Складові системи «Custody Records» на рівні ІТТ 
Система «Custody Records» на рівні ІТТ включає такі основні елементи: 

1.3.1. Інститут інспекторів з дотримання прав людини (див. «Розділ 2») 

1.3.2. Єдина електронна база обліку усіх дій із затриманою особою 

Європейський комітет з питань запобігання катуванням наголошує, що основні гарантії, які надаються 

поліцією затриманим особам, будуть значно підсилені (і це може значно полегшити роботу 

поліцейських), якщо буде вестись єдине та повне досьє щодо кожної затриманої особи. Аналогічні 

висновки були отримані й за результатами загальнонаціонального дослідження «Процесуальні гарантії 

затриманих осіб», яке проводилося в Україні у 2014-2015 роках.  

Таким електронним досьє щодо кожної затриманої особи є електронна електронна база, яка створена 

в інформаційному порталі Національної поліції (системі «АРМОР»). Запровадження електронної бази 

покликано зменшити робоче навантаження на персонал ІТТ шляхом відміни більшості паперових книг 

і журналів, які наразі використовуються для фіксування різноманітних дій. Окрім фіксації, система 

також нагадує працівнику ІТТ про необхідність вчинити ті чи інші дії із затриманими (вручити підозру, 

доставити до суду або закладу охорони здоров’я тощо), а також дозволяє автоматично сформувати 

звіти щодо будь-якої особи, яка утримувалась в ІТТ. 

1.3.3. Постійний зовнішній контроль за ІТТ в он-лайн режимі 

Наявність зовнішнього незалежного контролю за процесами, які відбуваються у закритій спеціальній 

установі, є серйозним стримуючим фактором як для клієнтів, так і для персоналу.  

Наразі повноцінний дистанційний контроль за усіма приміщеннями, де можуть перебувати затримані, 

забезпечено обладнанням цих приміщень цифровими камерами відеоспостереження. Технічні 

можливості IP камер дозволяють через канали зв’язку дистанційно спостерігати за станом 

забезпечення прав затриманих осіб у будь-який час доби. Крім того, технічні можливості такого 

обладнання дозволяють мати двосторонній аудіо зв’язок користувачів системи з утримуваними, які 

перебувають у камерах ІТТ.   

Раніше доступ до камер відеоспостереження мав лише персонал ІТТ, зараз такий доступ мають також 

працівники УЗПЛ. Через електронну базу, працівники УЗПЛ можуть не тільки відстежувати дотримання 

прав затриманих по даним, занесеним до реєстру, але й особисто контролювати всі процеси через 

систему віддаленого відеоконтролю.  
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2. Місія та функції інспектора з дотримання 

прав людини 
2.1. Місія інспекторів з дотримання прав людини  

Місія інспектора відображена в назві посади – забезпечувати дотримання прав людини, законність 

тримання під вартою, гарантувати безпечне середовище,  а також виявляти порушення прав людей до 

їх поміщення в ІТТ. Це передбачає не лише безпеку утримання, а й добробут. 

2.2. Функції інспектора з дотримання прав людини: 
2.2.1. Ефективна фіксація дій щодо клієнтів ІТТ 

Інспектор вносить в електронну базу всю інформацію з документів, з якими доставлено особу в ІТТ, 

проводить інтерв’ю (див. Проведення інтерв’ю) та фіксує дані зі слів особи. Після поміщення особи в 

камеру інспектор фіксує кожну подію, яка відбувається з особою: харчування, прогулянки, зустрічі, 

чутливі дані, режимні заходи, вибуття з ІТТ та інші події, які можуть відбуватися з людиною в ІТТ. 

Внесення інформації в електронну базу убезпечує працівників ІТТ від безпідставних звинувачень у 

порушенні прав людини, а також сприяє підвищенню якості роботи усіх ланок кримінальної юстиції: 

органів досудового розслідування, прокуратури, судів. 

2.2.2. Контроль і реагування за дотриманням прав клієнтів ІТТ 

Держава в особі інспектора несе повну відповідальність за дотримання встановлених законодавством 

гарантій та прав затриманих осіб. До таких гарантій належать потреби в безпеці, належних мінімальних 

побутових умовах (наявності необхідних меблів, вільного простору, відповідного температурного 

режиму, освітлення, вологості повітря, належних санітарно – побутових умов, тощо).  

Клієнтам ІТТ необхідно забезпечити харчування, відповідно до встановлених норм, постійний доступ 

до питної та проточної води, можливість мати щоденні прогулянки на свіжому повітрі. Крім того, 

клієнтам ІТТ необхідно гарантувати дотримання визначених законодавством України процесуальних 

прав і гарантій, передбачених відповідно їх статусу.  

На етапі реєстрації людини в ІТТ і внесення даних з документів інспектор має візуально пересвідчитися, 

що людина може утримуватися в ізоляторі. Після чого на етапі проведення інтерв’ю інспектор 

дізнається про стан здоров’я людини (див. «Інтерв’ювання клієнта щодо медичних питань»)та про її 

базові потреби. Знаючи цю інформацію інспектор фіксує її в електронній базі та вживає заходів для 

безпечного перебування особи в ІТТ. 

Окрему увагу варто приділити розбіжностям у даних з документів та даних з інтерв’ю. Свідчення 

людини в інтерв’ю варто сприймати як її заяву про забезпечення її прав з моменту фактичного 

затримання і до поміщення в ІТТ. Дані з інтерв’ю можуть свідчити про злочин зі сторони працівників 

поліції. У такому випадку інспектор після закінчення інтерв’ю має поставити до відома керівництво ІТТ 

та повідомити прокуратуру. 

Протягом усього часу перебування людини в ІТТ інспектор піклується про безпечні умови тримання і 

реагує на кожне порушення прав людини, усуває потенційні ризики та загрози здоров’ю і добробуту 

людей. Інспектор займає проактивну позицію і знаходить оптимальне рішення для кожної ситуації. 

2.2.3. Оцінювання ризиків щодо потенційної небезпеки 

Інспектор здійснює оцінку психологічного стану кожного клієнта, звертає увагу, якщо той веде себе 

агресивно, не виконує законні вимоги, ображає персонал ІТТ, псує обладнання; якщо є інформація про 

те, що людина схильна до суїциду/схильна до втечі, тощо. В таких випадках інспектор вживає  

додаткових заходів безпеки. Поміщення  такої людини має відбуватися до камери, відео з якої 

транслюється на окремий екран.  
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3. Застосування систем відеоспостереження 
Запровадження системи «Custody Records» передбачає застосування сучасних систем 

відеоспостереження в приміщеннях ІТТ, у приміщеннях територіальних органів поліції та в 

спеціальному автотранспорті, для перевезення затриманих і взятих під варту осіб. 

Застосування систем відеоспостереження у місцях несвободи має інший характер порівняно з 

використанням у громадських місцях. Основна відмінність полягає у тому, що в ІТТ об’єктив камери 

постійно сфокусований на одній людині. Незважаючи на те, що тривалість тримання осіб в ІТТ 

незначна, порівняно з термінами перебування в місцях позбавлення волі, таких як виправні колонії, 

перед поліцією та контролюючими органами стоїть непросте завдання дотримання балансу між 

забезпеченням безпеки та недоторканністю приватного життя. 

Системи відеоспостереження в ІТТ – це комплекс обладнання та програмного забезпечення (об'єктиви, 

монітори й інше устаткування), яке призначено для організації відеоконтролю на територіальних 

об'єктах. Для моніторингу можуть використовуватися різні пристрої, серед яких стаціонарні камери, 

поворотні камери, об’єктиви зі змінною фокусною відстанню, які підтримують аудіо запис, тощо. 

3.1. Основні цілі застосування відеоспостереження 
У практиці більшості країн світу визнано, що застосування систем відеоспостереження відіграє 

важливу роль у скороченні кількості випадків фізичного насильства щодо осіб, які тримаються під 

вартою.  

Потрібно розмежувати застосування технічних засобів для здійснення прихованого спостереження 

(оперативно-розшукової діяльності) та загального моніторингу приміщень ІТТ при запровадженні 

системи Custody Records. 

Впровадження сучасних систем відеоспостереження значно посилить гарантії захисту затриманих 

осіб від неналежного поводження у діяльності Національної поліції України, а також забезпечить: 

 повний моніторинг і контроль за діями, що відбуваються в ІТТ та спецавто;  

 запобігання, оперативне виявлення та реагування на протиправні дії і надзвичайні події в 

умовах ІТТ та спецавто; 

 запобігання катувань, неналежного або такого, що принижує гідність поводження, 

випадків фізичного чи психологічного насильства щодо затриманих і взятих під варту осіб, 

які утримуються в ІТТ та перевозяться в спецавто; 

 запобігання випадків суїциду і самоушкодженню затриманої особи; 

 захист співробітників поліції від помилкових звинувачень щодо неналежного поводження; 

 фіксацію доказів для використання у судочинстві. 

Застосування систем відеоспостереження в ІТТ та спецавто є додатковою гарантією забезпечення 

безпечного середовища під час утримання та переміщення затриманих і взятих під варту осіб, а також 

дотримання їхніх прав та законних інтересів. 

 

3.2. Місця, де здійснюється та не здійснюється відеоспостереження  
Відповідно до відомчих будівельних норм, ІТТ повинні обладнуватися системами відеоспостереження 

з розміщенням моніторів у приміщенні чергового і кабінетах керівництва. Перелік камерних 

приміщень, які обладнуються системами, визначається завданням на проектування. Спеціальний 

автотранспорт обладнується системами відповідно до технічних завдань на дослідно-конструкторську 

роботу2.  

                                                           
2 Відомчі будівельні норми України. Будинки і споруди. Проектування об’єктів міліції (спеціальні установи міліції) 
ВБН В.2.2-49-2004 Інв. № 1/2004 
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Cистема передбачає відеофіксацію, передачу, відображення та архівацію всього, що відбувається в ІТТ 

та в спецавто, під час їх використання. Встановлення систем здійснюється підрозділами територіальних 

органів поліції відповідальними за зв’язок та телекомунікації, або в установленому законом порядку 

суб’єктом господарської діяльності, що має дозвільні документи на проведення таких робіт. 

 

Місця, де здійснюється відеоспостереження: 

1. У кімнаті, де обладнане робоче місце інспектора для проведення первинного інтерв’ю 

з клієнтом. 

2. У кімнаті обшуку затриманого/боксі для очікування; 

3. У камерному блоці (коридорах, сходових майданчиках, камерах тримання осіб); 

4. У прогулянковому дворику; 

5. У кімнаті для слідчих дій; 

6. У кімнаті для побачень; 

7. У спецавто. 

 

Місця, де не здійснюється відеоспостереження: 

З метою забезпечення приватності затриманої особи, камери відеоспостереження не 

встановлюються у таких приміщеннях (приватних зонах): 

1. Душові кабіни (санітарна обробка після доставлення особи);  

2. Душові кабіни в камерному блоці; 

3. Кабінет фельдшера; 

4. Туалетні кімнати;  

5. Зона роздягання кімнати огляду (обшуку) ІТТ. 

3.3. Загальні принципи та правила застосування систем 

відеоспостереження 
Використання відеозапису щодо клієнтів ІТТ, для стримування незаконних дій і гарантії правомірності 

дій поліції, повинно здійснюватися з дотриманням прав людини на недоторканність приватного життя. 

Нерегламентоване використання системи Custody Records щодо чутливих даних (див. «Робота з 

чутливими даними») може призвести до надмірного втручання у приватне життя людини, гарантоване 

ст. 32 Конституції України та ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

3.3.1. Інформування клієнта про здійснення відеоспостереження 

Здійснення загального моніторингу приміщень ІТТ не є прихованим, тому інспектор зобов'язаний 

поінформувати клієнта про здійснення відеоспостереження, аудіозв’язку (запису) та мету цих дій. 

Наприклад, доцільно, крім усного повідомлення, помістити попереджувальний знак у видимій області. 

Такий знак повинен бути видимим і оприлюдненим так, щоб це дозволяло ознайомитися про 

здійснення відеоспостереження раніше, ніж клієнт потрапить в зону такого спостереження. 

3.3.2. Доступ до систем відеоспостереження 

До архівів отриманої відео-інформації можуть мати доступ лише уповноважені працівники ІТТ та 

конвойних підрозділів, а також особи відповідальні за роботу, пов’язану з обробкою та захистом 

персональних даних. 

Для моніторингу стану дотримання прав утримуваних і конвойованих, а також контролю за несенням 

служби нарядами, на підставі письмового звернення, дозвіл на віддалене підключення до систем у 

режимі онлайн, може надаватися: 

1. Відділу організаційного забезпечення діяльності ізоляторів тимчасового тримання УЗПЛ; 

2. Відділу (сектору) організації діяльності ІТТ територіальних органів поліції; 

3. Керівництву ІТТ (у разі приналежності спецавто) та підрозділу конвойної служби. 
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3.3.3. Регламентований доступ третіх осіб і порядок поширення відео та аудіо даних 

Передача даних з систем відеоспостереження третім особам може здійснюватися лише за наявності (в 

сукупності): 

1. Повноважень; 

2. Законних підстав; 

3. Обґрунтованої мети;  

4. У спосіб, передбачений законом. 

Для отримання відео та аудіо даних не достатньо мати повноваження, має бути обґрунтована (!) мета 

та чітка процедура здійснення певних дій. 

3.3.4. Право на конфіденційну і безперешкодну комунікацію в місцях зустрічей з адвокатами 

Спілкування клієнта ІТТ із адвокатом мають проходити в умовах повної (!) конфіденційності, інакше 

порушення цього принципу може призвести до погіршення становища клієнта та ненадання йому 

якісної правової допомоги. Відповідно до вимог ст. 48 КПК України підозрюваний або обвинувачений 

має право на першу вимогу мати адвоката і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, 

що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення 

без обмеження їх кількості і тривалості. 
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4. Робота з чутливими даними 
4.1. Право на приватність та чутливі дані 
Кожна людина має право на повагу до особистого та сімейного життя – його часто називають правом 

на приватність. Поліція, виконуючі покладені на неї завдання, має справу з інформацією з обмеженим 

доступом. Це може бути службова інформація, а можуть бути чутливі (вразливі) персональні дані, 

безпідставне розголошення яких може призвести для тяжких наслідків. 

До чутливих даних, з якими мають справу працівники ІТТ, насамперед віднесено медичні дані. У 

Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи R (97)5 від 13.02.1997 р. щодо захисту медичних даних 

закріплено, що медичні дані ― це всі особисті дані особи про стан здоров’я фізичної особи, а також 

дані, які чітко та тісно пов’язані з даними про стан здоров’я і генетичними даними. Безпідставне 

надання третім особам, зокрема, інформації щодо зараження ВІЛ чи іншою невиліковною хворобою 

затриманого може призвести до тяжких наслідків. 

До персональних даних, обробка яких є чутливою, належать відомості про расове, етнічне та 

національне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних 

партіях та або організаціях, професійних спілках, релігійних організаціях чи в громадських організаціях 

світоглядної спрямованості, стан здоров'я, статеве життя, біометричні дані, генетичні дані, 

місцеперебування та або шляхи пересування особи, факт притягнення до адміністративної чи 

кримінальної відповідальності, застосування щодо особи заходів у межах досудового розслідування та 

заходів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», вчинення щодо 

особи тих чи інших видів насильства. До чутливих даних також відносяться відеозаписи з камер 

спостереження, які встановленні в ІТТ. Порядок обробки та надання третім особам цієї інформації 

встановлений законодавством. 

Безпідставне поширення («витік») таких даних може нанести шкоду особистому життю людини та 

автоматично тягне за собою відповідальність інспектора та персоналу ІТТ. 

4.2. Регламентований доступ третіх осіб і порядок поширення 

чутливих даних 
Як зазначалось у розділі про Відео та аудіо дані, приватна та чутлива інформація може бути передана 

третім особам лише за наявності (в сукупності): 

1. повноважень; 

2. законних підстав; 

3. обґрунтованої мети  

4. у спосіб, передбачений законом. 

Для отримання відео та аудіо даних не достатньо мати повноваження, має бути обґрунтована (!) мета та 

чітка процедура здійснення певних дій.  

Інспектор у свої роботі може надавати інформацію з 

обмеженим доступом, зокрема чутливі дані третім 

особам. Насамперед йдеться про надання інформації 

органам контролю та нагляду. 

Наприклад, надаючи чутливі дані з медичної картки 

клієнта, інспектор має пересвідчитися, що запит на цей 

вид даних є законним: запит сформовано відповідальною 

особою, яка має повноваження запитувати інформацію з 

електронної бази, відповідальна особа має законні 

підстави отримати чутливі дані (наприклад, це адвокат або 

прокурор, які ведуть справу вашого клієнта), у запиті 

обґрунтовується мета отримання чутливих даних.  
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4.3. Ризики, пов’язані з обробкою даних про стан здоров’я як одного 

з видів чутливих даних  
 

 

 

 

 

Персональні дані, які стосуються стану здоров’я особи, а також статевого життя, генетичних і 

біометричних даних віднесено до персональних даних, обробка яких становить особливий ризик для 

прав і свобод, тобто вважатиметься чутливою.    

4.3.1. Порядок обробки чутливих даних 

Під час здійснення своїх обов’язків, а також під час заповнення розділів «Медична карта» та «Анкета» 

інспектором , у тому числі здійснюється обробка чутливих даних, зокрема відомостей про стан 

здоров’я особи, доставленої до ІТТ. 

Джерелом отримання зазначених даних для інспектора є: 

1. Пакет документів отриманий від конвою. 

2. Консультаційний висновок та інша первинна медична документація лікаря-спеціаліста, або 

лікаря бригади ШМД. 

3. Відповіді на питання медичного характеру, отримані під час інтерв’ювання клієнта 

(див. «Інтерв’ювання клієнта щодо медичних питань»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан здоров’я особи ― медична інформація про особу, що містить не лише свідчення про стан 

здоров'я, а й про історію її хвороби, про запропоновані дослідження і лікувальні заходи, 

прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі і про наявність ризику для життя і 

здоров'я (Роз’яснення основних положень Порядку повідомлення Уповноваженого щодо 

визначення обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод 

суб'єктів персональних даних Уповноваженого з прав людини від 08.01.2014 р.) 

 

 

Інформація про стан здоров’я затриманих є за своїм правовим режимом конфіденційною та 

повинна міститися у документах, доступних тільки для медичних працівників, або для інших 

осіб, на яких поширюється обов’язок збереження лікарської таємниці (приміром, інспекторів). 

Інформація про стан здоров’я затриманих надається інспектором третім особам, 

уповноваженим законодавством на отримання таких даних, що необхідні для лікування та 

догляду за пацієнтами, а також для забезпечення життя і здоров’я інших затриманих осіб.  

Інформація про стан здоров’я затриманих, які перебувають у невідкладному стані, повинна 

бути невідкладно надана інспектором адміністрації ІТТ, уповноваженій законодавством для 

вжиття заходів з надання медичної допомоги таким особам 
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Під час обробки чутливої інформації інспектор повинен дотримуватися вимог законів та інших 

нормативно-правових актів, які регламентують роботу, пов’язану з обробкою персональних даних та 

інформацією, що містить лікарську таємницю (зокрема, Законів України «Про захист персональних 

даних», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про протидію поширенню хвороб, 

зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з 

ВІЛ», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про протидію захворюванню на туберкульоз» 

та ін.), зокрема наступних вимог. 

4.3.2. Вимоги законів щодо обробки персональних даних та інформації, що містить лікарську 

таємницю 

1. Дотримання режиму конфіденційності 

 Інспектор без явної необхідності та без достатніх правових підстав не має права 

поширювати, передавати та допускати розголошення у будь-який спосіб інформації 

(персональних даних, зокрема про стан здоров’я особи), яка стала йому відома в процесі 

виконання обов’язків, за виключенням осіб, які за своїми функціональними обов’язками 

мають право доступу до такої інформації або яким вона необхідна для виконання 

покладених на них повноважень (див. «Регламентований доступ третіх осіб…»).  

Тобто, за наявності достатніх підстав така інформація може бути надана: 

 

1) лікарям бригади швидкої медичної допомоги; 

2) лікарям-спеціалістам інших закладів охорони здоров'я (винятково у зв'язку з 

необхідністю надання медичної допомоги особі в обсязі, необхідному для кожного 

конкретного випадку); 

3) керівництву або іншим уповноваженим особам-працівникам ІТТ, які надали 

письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних і лише в обсязі, 

необхідному для виконання покладених на них обов’язків; 

4) на відповідні запити органів державної влади і органів місцевого самоврядування, 

на виконання своїх повноважень, передбачених законом, зокрема, органів 

досудового розслідування, органів прокуратури, суду, а також на запити адвоката, 

при цьому запити мають бути оформлені в установленому законом порядку; 

5) іншим третім особам – лише за рішенням суду (!) в установлених законом випадках. 

 

ВАЖЛИВО! Відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних, ведеться облік 

операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних та доступом до них. Кожний випадок поширення 

інформації повинен бути обов’язково зафіксований інспектором в  електронній базі.  

Обов’язковими до заповнення є усі полі: 

1. ПІБ, посада та повноваження особи, яка 

отримала інформацію; 

2. Сканована копія запиту (інспектор сканує запит і 

завантажує документ в електронну базу); 

3. Які саме відомості запитують; 

4. Результат (задоволено чи відмовлено в 

отриманні звіту); 

5. Дата друку звіту; 

6. За умови відсутності достатніх підстав для 

надання звіту, зазначається причина відмови.  
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Інспектор, розглядаючи запити, повинен розмежовувати випадки, коли медична інформація 

запитується для виконання/реалізації трудових обов’язків (наприклад, при здійсненні службової 

перевірки) і запитувачі виступають роботодавцями, а коли – виконують службові обов’язки 

(наприклад, проводять досудове розслідування). Відтак, у першому випадку інспектор, надаючи 

медичну інформацію про затриманого, порушуватиме чинне законодавство України, зокрема ст. 286 

Цивільного кодексу України, ст. 39-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», а в другому – діятиме правомірно, незалежно від волі клієнта чи його законних 

представників. 

2. Забезпечення заходів щодо захисту персональних даних від випадкових втрати або знищення, від 

незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних: 

1) не передавати право/можливість доступу електронної бази та отримання відомостей з неї 

третім особам, у тому числі під власним обліковим записом; 

2) не використовувати персональні дані особи, зокрема інформацію про стан здоров’я, 

отриману з електронної бази або з інших джерел для будь-яких інших цілей чи діяльності, 

крім діяльності, пов’язаної з безпосереднім виконанням функціональних обов’язків, у тому 

числі після завершення виконання службових обов’язків; 

3) невідкладно доповідати уповноваженим особам/ керівництву ІТТ про: 

 факти умисного або неумисного/випадкового розголошення персональних даних, 

зокрема інформації про стан здоров’я; 

 спроби сторонніх осіб у будь-який спосіб отримати від нього персональні дані, в тому 

числі інформацію про стан здоров’я; 

 компрометацію або втрату логіну та паролю доступу до ІП «ІТТ-CR»; 

 випадкові та/або помилкові дії, що можуть призвести до втрати, зміни, поширення, 

розголошення персональних даних. 

 

4.3.3. Порядок обробки інформації про ВІЛ– інфікованих 

 

 

 

 

 

 

Інформацію щодо наявності в затриманої особи ВІЛ-інфекції інспектор може отримати безпосередньо 

від самого затриманого під час інтерв’ювання, з медичних документів, які наявні при затриманому, або 

через суд. 

Передача відомостей про наявність в особи ВІЛ-інфекції допускається: 

1. Самому затриманому, що живе з ВІЛ, який звернеться до інспектора з відповідним проханням 

у письмовій формі;  

2. Іншим медичним працівникам та закладам охорони здоров'я – виключно за наявності 

усвідомленої інформованої згоди людини, яка живе з ВІЛ, на передачу таких відомостей, 

наданої в письмовому вигляді, і лише для цілей, пов'язаних з лікуванням хвороб, зумовлених 

ВІЛ, та у разі, якщо поінформованість лікаря щодо ВІЛ-статусу пацієнта має істотне значення 

для його лікування; 

3. Іншим третім особам – лише за рішенням суду в установлених законом випадках.  

Відомості про наявність в особи ВІЛ-інфекції є конфіденційними та становлять лікарську таємницю. 

Інспектори, яким відома така інформація, зобов'язані вживати необхідних заходів для 

забезпечення належного зберігання конфіденційної інформації про людей, які живуть з ВІЛ, та 

захисту такої інформації від розголошення та розкриття третім особам 
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Інформація щодо наявності в затриманого ВІЛ-інфекції надається інспектором керівнику ІТТ (або особі, 

яка виконує такі функції) або черговому по ІТТ для своєчасного та ефективного лікування затриманого, 

а також для вжиття заходів попередження інфікування інших затриманих з метою досягнення балансу 

інтересів індивідуального та громадського здоров’я. При розголошенні такої інформації інспектор має 

виходити з поваги до права на особисте життя затриманого та захисту здоров’я та прав і свобод інших 

осіб. Отримана інформація повинна зберігатись усіма особами, які отримали інформацію про ВІЛ-

позитивний статус затриманого з огляду на виконання професійних чи службових або трудових 

обов’язків, у таємниці. На особовій справі, камері або документах затриманого не повинно бути 

жодних позначок, ярликів, штампів або інших видимих знаків, що вказують на наявність у нього ВІЛ-

інфекції. 

 

 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 

I. Усі затримані мають право на медичну допомогу, зокрема профілактику, без будь-якої 

дискримінації! 

 

 

II. Усі затримані мають право на доступ до своїх персональних даних, у тому числі чутливих даних, 

які обробляються інспекторами з використанням електронної бази. Для отримання такої 

інформації затримана особа має подати письмовий запит інспектору щодо доступу до своїх 

персональних даних на підставі ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних». 

Затримана особа в запиті має зазначити лише прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання 

(місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує затриману особу, яка подає запит.  
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5. Контакти затриманої особи з зовнішнім 

світом 
У 1995 році ООН затвердила Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями. Цей документ 

утверджує, зокрема, і право затриманих осіб на контакти із зовнішнім світом. Мінімальні стандартні 

правила поводження з в’язнями разом з іншими міжнародними документами складають міжнародно-

правовий інститут захисту прав людини, як елемент єдиної системи міжнародного права. 

В подальшому право на контакти затриманих осіб із зовнішнім світом було деталізовано та унормовано 

законодавством і відомчими нормативно-правовими актами України. 

Залежно від процесуального статусу утримуваної особи, її права регулюються різними нормативно-

правовими актами України: 

 Закон України «Про попереднє ув’язнення»  

 Кримінальний процесуальний кодекс  

 Кримінально-виконавчий кодекс  

 Накази МВС від 20.01.2005 № 60 дск, від 02.12.2008 № 638 

 

5.1. Перелік прав, які визначають можливість особи, яка знаходиться 

в ІТТ, на контакт із зовнішнім світом 
1. Частиною 1 статті 213 КПК України встановлено, що уповноважена службова особа, яка 

здійснила затримання, зобов’язана надати затриманій особі можливість негайно повідомити 

про своє затримання та місце перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за 

вибором цієї особи. 

Якщо уповноважена службова особа, що здійснила затримання, має підстави для 

обґрунтованої підозри, що при повідомленні про затримання ця особа може зашкодити 

досудовому розслідуванню, вона може здійснити таке повідомлення самостійно, проте без 

порушення вимоги щодо його негайності. 

Інспектор з дотримання прав людини ІТТ під час проведення первинного інтерв’ю з клієнтом 

має перевірити чи була надана клієнту працівниками поліції можливість повідомити третіх осіб 

про факт її затримання.  Якщо це було зроблено, інспектор заносить ці відомості в «Анкету» 

електронної бази.  

Якщо цього не було зроблено і клієнт бажає повідомити третіх осіб, інспектор після закінчення 

інтерв'ю самостійно інформує 

родичів або близьких про факт 

затримання та місце перебування 

особи, після чого заносить ці 

відомості до електронної бази. 

2. Окремим видом реалізації права клієнта ІТТ на контакт із зовнішнім світом є право на 

конфіденційне побачення з адвокатом (див. «Право на конфіденційну і безперешкодну 

комунікацію з адвокатом»). 

 

3. Право на медико-санітарне забезпечення (див. «Забезпечення права на медичну допомогу»). 
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4. Право одержувати передачі або посилки.  

 

5. Право отримувати суспільно важливу 

інформацію, тобто користуватися 

телевізорами, газетами та книгами з 

бібліотеки ІТТ. 

 

6. Право звертатися зі скаргами, заявами та 

листами до державних органів і службових 

осіб у порядку, встановленому 

законодавством України. 

 

 

 

7. Право з дозволу особи або органу, у провадженні 

яких перебуває справа, мати короткочасні побачення 

з родичами або іншими особами тривалістю від 1 до 

4 годин. 

 

 

8. Право вести з дозволу особи або органу, в 

провадженні якого перебуває справа, листування з 

родичами або іншими особами.   
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6. Взаємодія з іншими органами та 

установами 
Функції моніторингу, контролю та сприяння відновленню прав утримуваних осіб у разі їх порушення 

виконують: 

1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (у тому числі Національний 

превентивний механізм (НПМ)); 

2. Міжнародні моніторингові механізми (Європейський комітет з питань запобігання катуванням 

(КЗК), Підкомітет ООН з недопущення катувань тощо); 

3. Управління забезпечення прав людини Національної поліції України; 

4. Органи прокуратури. 

 

6.1. Національний превентивний механізм 
Створення НПМ передбачено Факультативним протоколом до КЗК, який було прийнято 18 грудня 2002 

р. і ратифіковано Україною у 2006 р. 

Основна функція НПМ – здійснення регулярних незалежних візитів до будь-якого місця, що перебуває 

під юрисдикцією та контролем держави, де утримуються чи можуть утримуватися особи, позбавлені 

волі, за розпорядженням державного органу чи за його вказівкою, або з його відома чи мовчазної 

згоди.  

В рамках реалізації функції НПМ, Уповноважений ВРУ з прав людини та його представники мають 

право відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету відвідування місця, які перелічені в 

п. 8 ст. 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». Серед інших, 

до таких місць відносяться і ІТТ. 

Як правило, під час візитів НПМ здійснюється комплексний моніторинг стану дотримання прав 

утримуваних осіб. За результатами візитів складаються звіти, до яких долучаються фото, документи та 

інші матеріали, що свідчать про виявленні порушення. Такі звіти направляються для перевірки і 

реагування до центрального апарату Національної поліції, підрозділів поліції на місцях, ГПУ, обласних 

прокуратур, тощо. 

 

6.2. Міжнародні моніторингові механізми 
Європейський комітет з питань запобігання катуванням та Підкомітет ООН з недопущення катувань 

виконують функції, подібні до національного превентивного механізму, але на міжнародному рівні. 

Акти реагування наведених вище інституцій (доповіді, рекомендації тощо) адресуються державам, які 

підписали та ратифікували зазначені вище Конвенції. 

Інспектор з дотримання прав людини ІТТ зобов’язаний всіляко сприяти роботі представників описаних 

вище національних та міжнародних моніторингових механізмів. Зокрема, з урахуванням вимог 

чинного законодавства та професійної етики, надавати: 

 доступ на територію ІТТ та інформацію про нього; 

 можливість вільно спілкуватися з будь-якою особою, яка, на думку моніторів, може надати їм 

необхідну інформацію, у тому числі можливість спілкуватися з такими особами 

конфіденційно; 

 всю  відповідну  інформацію,  яку  представники моніторингової групи можуть запитати для 

цілей оцінки потреб і заходів, які повинні бути вжиті для посилення захисту позбавлених волі 
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осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання. 

6.3. Управління забезпечення прав людини Національної поліції 
Місією УЗПД є сприяння демократизації та гуманізації стандартів роботи поліції під час виконання 

покладених на неї завдань. 

Серед основних завдань УЗПЛ: 

1. Забезпечення дотримання прав і свобод людини під час виконання покладених на поліцію 

завдань  

2. Здійснення контролю за роботою органів і підрозділів поліції з питань охорони осіб, 

затриманих за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, осіб, стосовно яких 

застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та засуджених осіб, їх 

доставляння під час досудового слідства, проведення з ними слідчих дій, розгляду справ у 

судах, забезпечення виконання постанов суду про адміністративний арешт. 

УЗПЛ серед інших, наділено функціями проведення перевірок дотримання прав і свобод людини в 

діяльності підрозділів поліції; інспектування ІТТ, надання керівництву поліції пропозицій щодо заходів 

реагування у разі виявлення порушень законодавства; участі в незалежних службових розслідуваннях 

порушень прав і свобод людини тощо. 

Наведені завдання та функції працівники УЗПЛ здійснюють у взаємодії з інспекторами з дотримання 

прав людини ІТТ, у тому числі за допомогою системи Custody Records. 

Наприклад, якщо на стадії первинного інтерв’ю інспектор виявив процесуальні порушення, що сталися 

до того, як клієнт був доставлений в ІТТ, він інформує про це чергового по ІТТ, а той своєю чергою – 

УЗПЛ, а у випадку виявлення у клієнта тілесних ушкоджень – УЗПЛ й органи прокуратури. 

Працівники УЗПЛ за допомогою електронної бази здійснюють дистанційний моніторинг і оперативне 

реагування на можливі порушення. Вони мають право надати практичну та методичну допомогу щодо 

дотримання прав та законних інтересів клієнтів ІТТ. 

Під час відвідування ІТТ працівники УЗПЛ мають право перевіряти службову документацію, за 

необхідності отримувати завірені копії документів, відбирати відповідні пояснення у працівників 

поліції, проводити в межах компетенції службові розслідування випадків порушення прав і свобод 

людини працівниками органу поліції, надавати відповідні висновки та проекти рішень керівництву 

Національної поліції. 

У разі виявлення недоліків у матеріально-побутовому, медичному, санітарно-протиепідемічному 

забезпеченні, а також технічному стані ІТТ, які призвели до суттєвих порушень прав і законних інтересів 

осіб, працівники УЗПЛ мають право скласти припис про призупинення функціонування ІТТ. 

 

6.4. Органи прокуратури 
У п.4 ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» на прокуратуру покладено функцію нагляду 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, що 

безпосередньо стосується діяльності ІТТ. 

У ч.1 ст. 26 зазначеного вище Закону України передбачено, що прокурор, здійснюючи згадану функцію, 

має право: 

1. У будь-який час за посвідченням, що підтверджує займану посаду, відвідувати місця тримання 

затриманих; 
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2. Опитувати затриманих осіб, з метою отримання інформації про умови їх тримання та 

поводження з ними, ознайомлюватися з документами, на підставі яких ці особи тримаються e 

таких місцях; 

3. Знайомитися з матеріалами, отримувати їх копії, перевіряти законність наказів, розпоряджень, 

інших актів відповідних органів і установ та в разі невідповідності законодавству вимагати від 

посадових чи службових осіб їх скасування та усунення порушень закону, до яких вони 

призвели, а також скасовувати незаконні акти індивідуальної дії; 

4. Вимагати від посадових чи службових осіб надання пояснень щодо допущених порушень, а 

також вимагати усунення порушень і причин й умов, що їм сприяли, притягнення винних до 

передбаченої законом відповідальності; 

5. Знайомитися з матеріалами виконавчого провадження щодо виконання судових рішень у 

кримінальних справах, робити з них виписки, знімати копії та в установленому законом порядку 

оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця; 

6. Вимагати від керівників органів вищого рівня проведення перевірок підпорядкованих і 

підконтрольних органів та установ попереднього ув’язнення, виконання покарань, 

застосування заходів примусового характеру; 

7. Звертатися до суду з позовом (заявою) у визначених законом випадках. 

У ч.2 ст. 26 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що прокурор здійснює 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, шляхом 

проведення регулярних перевірок, а також у зв’язку з необхідністю належного реагування на відомості 

про можливі порушення законодавства, що містяться у скаргах, зверненнях чи будь-яких інших 

джерелах. У межах реалізації зазначеної функції прокурор має право залучати відповідних спеціалістів. 

Згідно з ч. 3 ст. 26 Закону України «Про прокуратуру», прокурор зобов’язаний негайно звільнити особу, 

яка незаконно перебуває у місці тримання затриманих. 

Відповідно до ч.4 ст. 26 Закону України «Про прокуратуру» визначає, що письмові вказівки прокурора 

щодо додержання встановлених законодавством порядку та умов тримання осіб є обов’язковими і 

підлягають негайному виконанню. 

Але взаємодія ІТТ з органами прокуратури не зводиться лише до виконання останніми функції нагляду. 

Інспектори з дотримання прав людини можуть і зобов’язані діяти проактивно! Наприклад, це 

стосується випадків, коли в доставленої до ІТТ особи виявлено тілесні ушкодження. У таких ситуаціях 

інспектор забезпечує інформування прокурора. 
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II. СПЕЦІАЛЬНИЙ БЛОК 

7. Забезпечення права на медичну 

допомогу 
Клієнт ІТТ знаходиться під повною відповідальністю інспектора та персоналу ІТТ, а тому збереження 

здоров'я і забезпечення доброту особи є головним завданням працівників поліції! 

При першій можливості інспектор має оцінити візуальний стан клієнта визначити чи потрібна йому 

медична допомога лікарів.  

Якщо людині потрібно якнайшвидше надати медичну допомогу, інспектор та персонал ІТТ за 

відсутності лікарів надають домедичну допомогу, та викликають лікаря. 

 

7.1. Домедична допомога 
7.1.1. Головні принципи домедичної допомоги 

1. Не панікуйте! Зберігайте спокій та здоровий глузд. Аби не піддатися паніці треба знати чіткий 

алгоритм дій. 

 

2. Подбайте про безпеку! Порятунок постраждалого не повинен наражати на небезпеку вас, 

інших рятівників, саму жертву чи будь-кого з оточуючих. Якщо постраждалого можна 

перевести/перенести в більш безпечне місце, зробіть це першочергово. Пам’ятайте, що сам 

постраждалий може бути небезпечним: він може бути агресивним, з огляду на дію алкоголю 

або наркотиків. Також типовою загрозою є контакт з рідинами тіла: кров, блювотиння, слина, 

сеча, фекалії. Тому, за можливості, використовуйте медичні рукавички та марлеву пов'язку. 

 

3. Оцініть стан постраждалого та дійте! Найбільшу загрозу життю людини на етапі домедичної 

допомоги становлять порушення дихання і кровообігу (циркуляції крові), масивні крововтрати. 

Тому завжди починайте надання допомоги з виявлення і ліквідації саме цих загроз. 

 

4. Викликайте бригаду 103! 

 

 

 

Інформація про надання 

домедичної допомоги повинна 

бути внесена інспектором в 

електронну базу у вкладку 

«Мед.картка». 
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7.2. Алгоритм дій інспектора при виявлені ризиків погіршення стану 

здоров’я клієнта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Так Ні 

Потрібна ізоляція в 

окреме приміщення 

консультація лікаря-спеціаліста, 

виклик бригади ШМД або 

доставлення для обстеження у  

закладі охорони здоров’я 

Чи є в особи інші 

захворювання? 
Так 

Ні 

Погіршення 

стану здоров’я 

Загальні умови 

тримання 

особа потребує надання 

медичної допомоги/ 

обстеження в умовах 

закладу охорони здоров’я 

особа може 

отримувати 

медичну допомогу 

в умовах ІТТ 

виконання медичних 

рекомендацій в ІТТ, 

спостереження за 

станом здоров'я 

надання медичної 

допомоги/обстеження 

у закладі охорони 

здоров'я 

рекомендації лікаря 

щодо подальшого 

лікування і нагляду   

Важко сказати 

Чи може особа становити небезпеку 

для оточуючих? 

(інфекційне, психічне захворювання) 
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7.3. Дії інспектора при виявленні особи з інфекційним або психічним 

захворюванням 
1. Забезпечити ізоляцію та постійне 

спостереження.  

2. Забезпечити консультацію лікаря-

спеціаліста або доставити до 

профільного закладу охорони здоров’я. 

3. Отримати одну з наступних медичних 

рекомендації від лікаря-спеціаліста: 

 рекомендації щодо подальшого 

нагляду/ізоляції та лікування 

хворого; 

 рекомендації щодо прийому ліків 

(обов’язково отримати їх перелік, 

дозування і схему прийому 

препаратів); 

 рекомендації щодо відправлення на лікування у спеціалізований заклад охорони здоров’я.  

Від лікарів-спеціалістів необхідно вимагати (!), щоб в рекомендаціях було чітко зазначено про 

можливість або неможливість отримання лікування в умовах ІТТ. У випадку, якщо особа не може 

отримувати лікування в умовах ІТТ, лікар має зазначити, в якому закладі охорони здоров’я 

потрібно лікувати хворого.  

Зазначені рекомендації обов’язково мають бути написані зрозумілою для не медичних 

працівників мовою, чітко та розбірливо. 

4. За необхідності (якщо лікар-спеціаліст надав відповідні рекомендації), забезпечити доставлення 

до закладу охорони здоров’я для обстеження, надання медичної допомоги. 

Слід пам'ятати, що особи, хворі на заразну форму туберкульозу не можуть утримуватись в ІТТ, а отже, 

рекомендовано отримати висновок лікаря щодо заразності захворювання на туберкульоз. 
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8. Поміщення затриманої особи в ІТТ 
Згідно зі ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, кожен має право на свободу 

та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім випадків і відповідно до 

процедури, встановленої законом. 

Відповідно до ст. 29 Конституції України, кожна людина має право на свободу та особисту 

недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за 

вмотивованим рішенням суду. 

У разі нагальної (!) необхідності запобігти злочинові чи його припинити, уповноважені законом органи 

можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого 

протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. 

Відповідно до ролі інспектора з дотримання прав людини (див. «Місія та функції інспектора»), він 

має, зокрема, гарантувати дотримання законності поміщення і примусового тримання людини під 

вартою. Для цього інспектор повинен знати таку інформацію. 

 

8.1. Порядок прийняття осіб, які доставляються до ІТТ 
8.1.1. Час прийняття осіб до ІТТ 

Поміщення до ІТТ доставлених осіб здійснюється цілодобово.  

Перед доставлянням до ІТТ осіб, проводиться їх первинний медичний огляд у закладах охорони 

здоров’я системи МОЗ України державної або комунальної форми власності, з метою визначення стану 

здоров’я цих осіб та можливості їх утримання в ІТТ.  

Під час огляду визначається наявність тілесних ушкоджень, епідемічних захворювань, що становлять 

загрозу для оточуючих і потребують невідкладної медичної допомоги.  

За результатами огляду видається медична довідка щодо можливості (не можливості) утримання 

оглянутої особи в ІТТ (див. «Дії інспектора при виявленні особи з інфекційним або психічним 

захворюванням»).   

Особи, які доставлені до ІТТ із СІЗО або установ виконання покарань, первинний медичний огляд у 

закладах охорони здоров’я не проходять (див. Алгоритм дій). 

8.1.2. Алгоритм дій інспектора під час поміщення в ІТТ 

Якщо немає підстав для термінового виклику бригади 103, інспектор переходить до інтерв’ю з клієнтом 

(див. «Забезпечення права на медичну допомогу»). 

При доставлянні затриманих і взятих під варту осіб, інспектор з дотримання прав людини перевіряє 

наявність законних підстав для їх поміщення (див. «Законні підстави для поміщення в ІТТ») та при 

відповідності наданих матеріалів, здійснює такі дії: 

1. Запрошує доставленого клієнта на інтерв’ювання, попереджає про здійснення в ІТТ відеофіксації 

(див. «Інформування клієнта про здійснення відеоспостереження»). 

 

УВАГА! Під час проведення первинного інтерв'ю, яке здійснюється з відео та аудіофіксацією, 

інспектор НЕ ставить питань медичного характеру з вкладки «Анкета» електронної бази 

(див. «Порядок задавання медичних питань з вкладки «Анкета»). Ці питання інспектор ставить у 

кімнаті особистого огляду, в місці де немає аудіо та відеофіксації та потім вносить відповіді в 

електронну базу. 

2. Генерує та заповнює електронну картку на особу зі слів клієнта. 
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3. Видає роздруковану інформаційну пам'ятку клієнту.  

Поки клієнт має можливість ознайомитися зі своїми 

правами та розпорядком роботи ІТТ, інспектор 

починає вводити в електронну базу дані з матеріалів 

на особу.  

4. Звіряє надану клієнтом інформацію з даними 

наявних матеріалів (протоколу затримання, 

постанови, ухвали, вироку суду, та інших 

документів). 

5. Перевіряє дотримання, уповноваженою 

службовою особою, що здійснила затримання, вимог ст. 213 КПК.  

6. У разі встановлення факту не інформування центру безоплатної вторинної правової допомоги, 

до поміщення в ІТТ, робить собі помітку, та після внесення всіх даних на особу в електронну 

систему самостійно здійснює таке інформування, а також реагує на інші факти порушень прав 

людини та процесуальних гарантій. 

7. Пропонує доставленому пройти до окремого приміщення для здійснення його огляду (обшуку) 

та речей, де, крім огляду, задає запитання медичного характеру, після чого вносить відповіді 

клієнта в електронну базу. 

8.2. Реєстрація новоприбулого клієнта в електронній базі 
Цей розділ заповнюється інформацією, яка міститься у наданих конвоєм матеріалах на доставлену 

особу.  

При поміщені до ІТТ новоприбулої особи, в полі «Орган ІТТ» за допомогою словникового поля 

обирається відповідна область та ізолятор до якого здійснюється поміщення. 

Поле «Категорія» заповнюється відповідно до статусу особи визначеного в документах, що є 

підставами для її поміщення. Всі особи після поміщення в ІТТ безвідносно до свого процесуального 

статусу є клієнтами ІТТ. 

8.2.1. Блок «Реєстрація в ІТТ» 

  

1. У полі «Реєстраційний №» зазначається черговий номер особи, яка поміщується до ІТТ з початку 

поточного року. Реєстрація щороку починаються з № 1. 
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2. У полі «дата» проставляється дата та час формування електронної картки. 

3. У полі «зареєстрував» обирається посада (інспектор, старший інспектор) поліцейського, який 

формує та заповняє картку, а в полі «П.І.Б.» його прізвище. 

4. За допомогою дворівневого словника поля «Прибув із» обирається орган, з якого прибула 

(доставили) особа. 

5. У полі «Орган доставив» зазначається приналежність поліцейських, що доставили особу, а в полі 

«П.І.Б.» прізвище старшого наряду, який доставив.  

6. У полі «Підстава», зі словника обирається назва документа, на підставі якого особу поміщують 

до ІТТ. У разі відсутності такого документа, із словника обирається категорія  «відсутність 

законних підстав для поміщення», а доставлена особа не приймається. У такому випадку відразу 

заповнюється блок «Вибуття». 

7. У полі «Термін до», ручним вводом, зазначається кінцевий термін утримання особи в ІТТ, з 

урахуванням наявності повідомлення про підозру, статусу особи та підстав поміщення. Від 

правильності заповнення даного поля залежить правильність відображення кінцевого терміну 

утримання особи в розділі «Монітор» задачі.  

8. Якщо в картці вибрано категорії: «Затримані за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення, «Особи, до яких застосовано запобіжний захід – тримання під вартою», 

«Засуджені», «Затримані з метою приводу», «Затримані (арештовані) за вчинення 

кримінального правопорушення за межами України», то обов’язкове для заповнення є поле 

«Стаття КК». 

9. При обрані категорії: «Піддані адміністративному арешту», «Адміністративно затримані» - 

обов’язкове для заповнення є поле «Стаття КУпАП». 

Якщо в полі «Підстава» блоку «Реєстрація в ІТТ» обрано категорії:  

1. «Протокол затримання». 

2. «Ухвала суду про затримання особи».  

3. «Протокол про адміністративне затримання».  

4. «Рішення начальника органу НП, СБУ в порядку ст. 15-1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом», 

то обов’язково заповнюються Блок «Затримання протокол/місце», який містить наступні поля:  

1. «Прот. затрим. №». 

2. «дата» (складання протоколу).  

3. «Склав» (посадова особа, що склала протокол).  

4. «П.І.Б.» (цієї посадової особи).  

5. «Затримав» (служб. орган посадової особа, яка затримала особу). 

6. «П.І.Б.» (посадової особи, що здійснила фактичне затримання). 

7. «дата та час фактичного затримання». 

8. інформаційні поля щодо місця затримання. 

Зазначені вище поля наповнюються інформацією, яка безпосередньо зафіксована в протоколі 

затримання. 

 

8.2.2. Блок «Повідомлення про підозру» 

Цей блок заповнюється за наявності в матеріалах на доставлену особу копії повідомлення про 

підозру. У випадку, якщо особі ще не повідомлялося про підозру в учиненні кримінального 

правопорушення, зазначений блок заповнюється після такого повідомлення. 
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Блок «Повідомлення про підозру» має такі поля: 

1. «Орган» (приналежність посадової особи, яка здійснила повідомлення). 

2. «Дата та час» (коли здійснено повідомлення).  

3. «П.І.Б» (посадової особи, що здійснила повідомлення). 

8.2.3. Блок «Правова допомога» 

До цього блоку вноситься інформація щодо надання затриманій особі безоплатної правової 

допомоги. 

У цьому блоці заповнюються такі поля:  

1. «Центр правової допомоги» (Регіональний центр БВПД, який повідомлено про затримання).  

2. «Реєстраційний №», «від» (номер та дата реєстрації повідомлення). 

3. «Отримав ПІБ» (працівник центру). 

4. «Адвокат ПІБ» (особа, якій доручено захищати права затриманого).  

5. «Результат» (факт надання правової допомоги). 

У кримінальному провадженні відмова від адвоката можлива лише після його конфіденційної розмови 

із затриманим. Затримана особа на будь-якій стадії судового розгляду справи має права на адвоката, 

навіть після багатьох відмов від адвоката. 

Якщо адвокат прибуває на перше побачення до ІТТ, тоді заповнюються поля  «Прибув», «Вибув».  

Якщо з моменту затримання особи до її поміщення в ІТТ Регіональний центр з надання БВПД не 

повідомлявся, інспектор самостійно здійснює таке повідомлення та отриману від Регіонального центру 

інформацію вносить до Блоку «Правова допомога». 

Інспектор у будь-який момент може поцікавитися у клієнта ІТТ чи потрібна йому допомога адвоката й 

повідомити Регіональний центр з надання БВПД у разі потреби. 

8.2.4. Блок «Повідомлення родичів» 

Якщо затриманій особі було надано можливість, або за контактами наданими нею, вдалося 

поінформувати родичів чи третіх осіб про її затримання, то заповнюються всі поля блоку:  

1. «Повідомлено». 

2. «Дата та час» (здійснення повідомлення). 

3. «Повідомив ПІБ» (посадова особа, яка здійснила повідомлення). 

4. «Кого повідомлено» (родинний ступінь чи статус третіх осіб та П.І.Б.). 

5. «Повідомлено за тел. №». 

Якщо повідомити про затримання не вдалося, заповнюється тільки поле «Повідомлено» категорією 

«Не вдалося повідомити». 
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У разі відмови затриманого від здійснення такого повідомлення, поле «Повідомлено» заповнюється 

категорією «Відмовився». 

8.2.5. Блок «Для неповнолітніх – повідомлено заклад» 

Цей блок заповнюється у разі доставлення до ІТТ неповнолітньої особи.  

Під час затримання неповнолітніх уповноважені підрозділи органів Національної поліції повинні 

інформувати органи прокуратури та служби у справах дітей. 

При наявності інформації щодо здійснення такого інформування заповнюються такі поля блоку:  

1. «Повідомлено». 

2. «Дата та час» (повідомлення). 

3. «Назва закладу» (якій повідомили). 

4. «Повідомив (П.І.Б.)» (уповноважена особа що повідомила). 

5. «Повід. за тел.». 

При письмовому повідомленні в полі «Примітки» зазначається № та дата вихідного листа. 

У разі відсутності інформації щодо здійснення повідомлення уповноважених органів, інспектор, 

з’ясовує у територіальних підрозділах ювенальної превенції обставини інформування. При цьому поле 

«Повідомлено» заповнюється категорією «ні», а в полі «Причина неповідомлення» зазначаються 

встановлені обставини. 

8.2.6. Блок «Історія переміщення» 

Цей блок є інформативний, він не потребує введення даних і відображає інформацію щодо 

переміщень особи, яку внесено до вкладки «Переміщення». 

8.3. Превенція надзвичайних подій під час поміщення в ІТТ 
З метою попередження, виявлення та припинення надзвичайних подій, а також забезпечення безпеки 

в ІТТ за поведінкою клієнтів та персоналу здійснюється постійний контроль. Під час поміщення особи 

в ІТТ інспектор повинен: 

1. При виявленні хворих на інфекційні захворювання, ізолювати їх від інших осіб. 

2. Виконати норму ст. 8 Закону України «Про попереднє ув’язнення» щодо роздільного 

розміщення осіб у камерах. 

3. При першому контакті з особою оцінити можливі ризики після поміщення у камеру 

(див. «Ризики пов’язані зі здоров’ям після поміщення в камеру»).  

4. При виявлені ризиків, окремо не в присутності клієнтів, повідомити інших працівників ІТТ. 

5. Помістити клієнта, щодо якого виявлені ризики, до окремої камери та посилити контроль за 

нею. 

6. Вжити заходів щодо збереження здоров'я та добробуту клієнтів (див. Алгоритм дій). 

На випадок надзвичайних подій або ускладнення обстановки, в кожному ITT розроблена Примірна 

схема розрахунку дій особового складу, яка зберігається у літерній справі в чергового.  
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9. Реєстрація осіб, які не мають законних 

підстав утримуватися в ІТТ 
 

Після прибуття автозаку із затриманими до ІТТ інспектор повинен взяти у конвою пакет документів та 

оперативно перевірити чи є серед прибулих особи, щодо яких немає підстав для поміщення в ІТТ. Це 

може трапитися, якщо людину доставили без повного пакету документів (див. «Законні підстави для 

поміщення в ІТТ»). 

Якщо такі особи є, інспектор насамперед відкриває 

електронну базу та реєструє цих осіб. Для цього 

інспектору потрібно внести інформацію в картку 

«Установчі дані». 

Такими даними є: прізвище, ім’я, по-батькові 

особи, її дата народження, стать, громадянство, 

країна народження, область, район, населений 

пункт.   

Ця інформація потрібна для: 

1. Ідентифікації затриманої особи. 

2. Фіксації того, що станом на певний час особа 

вже була затримана.  

3. Відслідковування переміщень особи у випадку, якщо в розумні строки особу знову не 

привезуть з повним комплектом документів.  

 

На даному етапі інспектор не повинен вносити будь-яку іншу інформацію до картки «Установчі» з 

матеріалів особи (наприклад, особливі відмітки).  

Наступним кроком інспектора є відкриття вкладки «Реєстрація», в якій він вносить інформацію лише в 

блок «Реєстрація в ІТТ» (див. "Реєстрація новоприбулого клієнта в електронній базі"). 

 

 

 

 

 

 

У полі «Підстава» інспектор обирає «відсутність законних підстав для поміщення». Після цього він 

передає некомплектні документи особи  конвою, залишає з собою клієнтів, у яких є повний комплект 

документів та, якщо немає підстав викликати швидку допомогу, почергово запрошує новоприбулих 

клієнтів на інтерв’ю. 
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10. Проведення первинного інтерв’ю 
Якщо немає підстав для термінового виклику бригади 103 і клієнти мають повний комплект 

документів (див. «Законні підстави для поміщення в ІТТ»), інспектор почергово запрошує їх на 

інтерв’ю.  

Для проведення інтерв’ю потрібно відкрити вкладку «Анкета» в електронній базі як показано на 

малюнку нижче. 

 

10.1. Мета та порядок проведення інтерв’ю 

 

На відміну від інших розділів, «Анкета» заповнюється не з наданих матеріалів на клієнта, а з інформації 

отриманої безпосередньо від клієнта під час інтерв’ювання. 

 

Анкета заповнюється ще до заповнення інших вкладок. Завдяки проведенню інтерв’ю затримана особа 

може повідомити важливу, на її думку, інформацію. З-поміж інших процесуальних завдань, живе 

спілкування із затриманою особою слугує налагодженню психологічного контакту, заспокоєнню, 

проясненню того, що очікує особу в найближчі години.  
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З цією метою спілкування із затриманою особою має проводитися у форматі, максимально 

наближеному до звичайної розмови, під час якої інспектор: 

 підтримує контакт очей з клієнтом; 

 використовує максимально прості слова, за можливості уникає складних процесуальних 

термінів; 

 задає уточнюючі питання; 

 розмовляє спокійним тоном. 

На початку інтерв’ю інспектор обов’язково: 

1. Називає своє прізвище та ім’я. 

2. Називає свою посаду – «інспектор з дотримання прав людини» 

3. Повідомляє особі, де саме вона наразі перебуває. 

4. Зазначає, що завдання інспектора полягає у забезпеченні прав затриманої особи, у зв’язку з 

чим він/вона має задати кілька питань. 

Починати інтерв’ю краще з простих питань, зокрема щодо самопочуття особи та потреби в медичній 

допомозі. Такі питання, з одного боку, дозволяють установити психологічний контакт та заспокоїти 

особу, а, з іншого, – забезпечити надання негайної медичної допомоги в разі необхідності. 

Анкета містить загальні та медичні запитання. В основному ці поля є словниковими та ву переважній 

більшості містять категорії «так», «ні». 

10.2. Інтерв’ювання клієнта щодо медичних питань 
Слід пам’ятати: після медичного обстеження (всі затримані надходять до ITT з лікарською довідкою 

про те, що за  станом здоров’я можуть утримуватись під вартою) необхідність у медичній допомозі 

може з’явитися знову, якщо стан затриманого погіршився. 

10.2.1. Порядок задавання медичних питань з вкладки «Анкета» 

  

Вкладка «Анкета» в електронній базі 

містить запитання медичного 

характеру, які інспектор НЕ повинен 

задавати під час відео-інтерв'ю. 

Відповіді на ці питання можуть містити 

чутливі дані, які особа не хоче 

повідомляти на камеру під відеозапис. 

Тому інспектор під час проведення 

інтерв'ю (якщо клієнт сам не 

повідомляє про стан свого здоров'я) у 

доброзичливій або нейтральній манері 

повідомляє, що наступним етапом 

перебування клієнта в ІТТ буде 

особистий огляд. Під час особистого 

огляду у відповідній кімнаті, куди не 

потрапляє об’єктив камери, інспектор 

задає клієнту питання медичного 

характеру з вкладки «Анкета». 

10.2.2. Важливі моменти під час 

огляду та опитування 
Для оцінки фізичного та психічного стану клієнта значення мають результати перевірки його особистих 

речей. Вони можуть вказувати на стан здоров’я. Наприклад, якщо серед них є інсулінові шприци, це може 
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свідчити про те, що особа страждає на цукровий діабет і потребує систематичного прийому інсуліну, або 

особа є наркозалежною і в неї можуть виникнути різноманітні ускладнення, пов’язані з перериванням 

систематичного прийому ін’єкційних наркотиків; інгалятори можуть свідчити про те, що особа страждає на 

бронхіальну астму та напади задухи. Крім візуальних даних і повідомлень клієнта інспектор повинен 

зважати на будь-які зовнішні ознаки. 

Стан здоров’я клієнта впливає на прийняття рішення про те, де і як його слід лікувати в разі потреби. 

Погіршення стану здоров'я клієнта – це відповідальність інспектора, який не є медиком. Тому інспектору 

дуже важливо уважно поставитися до всіх ознак, які можуть свідчити про особливі медичні потреби клієнта 

та виявити ризики погіршення його стану здоров'я. 

10.2.3. Ризики погіршення стану здоров’я клієнта ІТТ, які виявляються під час опитування 

Потрапляння до місця несвободи для кожної особи в якості клієнта – сильний стрес, який може 

спровокувати загострення наявних захворювань, виникнення ускладнень та привести до негативних 

наслідків. Інспектор повинен вміти виявити ризики, які є ознаками небезпечних розладів здоров’я. 

Основні ризики мають такі прояви: 

 втрата свідомості або відсутність повної притомності (наприклад, труднощі  з триманням очей 

відкритими); 

 будь-який стан заплутаності (дезорієнтації) – затриманий не розуміє де він знаходиться, плутає речі 

та події; 

 будь-яка явна сонливість або сонливість, яка триває більше ніж годину в той час, коли затриманий, 

зазвичай, почуває себе бадьорим; 

 будь-які проблеми зі сприйняттям і спілкуванням; 

 будь-яка втрата рівноваги або проблеми при ходьбі; 

 будь-яка раптова слабкість в одній з кінцівок; 

 будь-які проблеми з зором; 

 сильний головний біль, що не проходить; 

 будь-яка нудота (причини якої незрозумілі); 

 будь-які припадки (судоми, раптові втрати свідомості); 

 виділення прозорої рідини з вух чи носу ( загрозлива ознака травми кісток черепу, що залишилася 

спочатку не поміченою); 

 кровотеча з одного чи двох вух; 

 поява глухоти в одному або в обох вухах; 

 ненормальне дихання (за частотою, глибиною); 

 біль у грудях. 

Перераховані зміни у стані здоров’я клієнта, його поведінці, можуть свідчити про раптово виниклі, 

загрозливі для життя розлади здоров’я. Як мінімум, така особа повинна бути оглянута медичним 

працівником. У кожному випадку необхідно терміново викликати швидку допомоги для надання 

кваліфікованої медичної допомоги. 

10.2.4. Перелік осіб, які потребують посиленої уваги 
Цей перелік не є вичерпним. Інспектор самостійно може визначити якій особі потрібно приділити більше 

уваги для забезпечення її добробуту та здоров'я. 

 Особи, які мають соматичні (тілесні ушкодження) чи психічні захворювання; 

 Вагітні жінки; 

 Неповнолітні; 

 Особи, залежні від алкоголю, наркотиків, ліків (АРТ, ЗПТ); 

 Особи з інвалідністю, із затримками розвитку (інваліди розвитку); 

 Особи похилого віку, які не можуть функціонувати без сторонньої допомоги; 

 Особи з інфекційними захворюваннями.  
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11. Проведення особистого огляду 
З метою забезпечення безпеки клієнтів і персоналу ІТТ, проводиться особистий огляд (обшук) клієнтів 

та їхніх речей. Крім того, з використанням спеціального електронного обладнання, здійснюється 

дактилоскопіювання долонь рук, а у разі відсутності такого обладнання, складається дактилокарта. 

Огляд (обшук) може бути повним, неповним та, за вказівкою керівництва (перевіряючих ІТТ осіб) 

контрольним. 

Особистий огляд проводиться у кімнаті для особистого огляду, де затриманого ніхто не побачить окрім 

осіб, які мають бути присутніми при огляді. Така кімната має освітлення і температуру повітря 

відповідно до встановлених норм. Відеоспостереження у цій кімнаті має проводитись із застосуванням 

спотворення зображення інтимних зон людини. 

Особистий огляд проводить інспектор та помічник чергового. Важливо, щоб працівник ІТТ, який 

безпосередньо проводить огляд/обшук був тієї  ж статі, що і затримана особа.   

Під час проведення особистого огляду інспектор та помічник чергового мають бути уважними, 

дотримуватись заходів безпеки, ставитись з повагою до затриманої осіб, які піддаються огляду, та не 

допускати приниження їхньої гідності. Місце для обшуку також потрібно обирати таким чином, аби 

затриманого не побачили представники іншої статі.  

Співробітник ІТТ має докладати всіх розумних зусиль, аби звести до мінімум почуття незручності, яке 

може мати особа, яку оглядають. Особистий обшук не може супроводжуватися зловживаннями або 

проводитися з метою залякування, висміювання або отримання зізнання.  

В усіх випадках, навіть тоді, коли особа спочатку заперечує проти її огляду, необхідно намагатися 

переконати таку особу у тому, щоб вона піддалася огляду добровільно. Затриманій особі має бути  

роз’яснено, чому їй необхідно пройти певні процедури, які можуть видаватись ворожими, зокрема, 

зняти одяг для проведення її огляду. 

Обшук із застосуванням сили (примусу) може здійснюватися тільки тоді, коли остаточно з’ясовується, 

що особа відмовляється виконати вимогу співробітників ІТТ або чинить опір. У разі необхідності сила 

може бути застосована розумною мірою як крайній засіб проведення особистого огляду. 

У разі агресивної поведінки затриманої особи, інспектор викликає одного чи більше співробітників ІТТ, 

в залежності від ступеню небезпеки, яка виходить від такої затриманої особи. 

Перед початком огляду затримана особа разом з інспектором має перебувати всередині кімнати для 

особистого огляду, а помічник чергового  – зовні цієї кімнати, поруч із її відкритими дверима. Під час 

особистого огляду, який здійснює інспектор, помічник чергового постійно здійснює контроль за діями  

затриманої особи в тій мірі, в якій це необхідно для досягнення цілей обшуку. 

 

11.1. Порядок проведення повного огляду (обшуку) особи 
При проведенні огляду затриманій особі пропонується здати заборонені речі, вивернути всі кишені, які 

є в її одязі і показати їх зміст співробітнику ІТТ, а потім зняти послідовно головний убір, одяг, взуття і 

натільну білизну.  Після цього помічник чергового заходить у кімнату для огляду затриманої особи.  

Затримана особа має дати можливість побачити й описати співробітнику ІТТ наявні в неї видимі тілесні 

ушкодження.   
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Всі клієнти ІТТ та їхні речі підлягають обов’язковому огляду (обшуку).  

1. Повний огляд (обшук) провадиться в 

ізольованому, теплому, добре 

освітленому приміщенні, як правило, 

у спеціально пристосованій для цього 

кімнаті. Повний огляд (обшук) 

провадиться у таких випадках: 

 поміщенні особи до ІТТ; 

 поверненні в ІТТ після 

конвоювання;  

 поміщення в окрему камеру  

 звільненні з ІТТ; 

 під час приймання-здавання 

чергування; 

 за вказівкою старшого добового 

наряду, начальника ІТТ, або 

перевіряючого.  

2. Огляд (обшук) здійснюється особою 

однієї статі з особою, яку оглядають 

(обшукують), і супроводжується 

детальним оглядом тіла, одягу, взуття 

затриманих і взятих під варту осіб. 

3. Огляд (обшук) особи починається з 

досконалого огляду голови, для чого 

арештованому пропонується розчесати волосся. Після цього оглядаються кисті рук з обох боків, 

шкіра, вушні раковини, пахви, порожнина рота, хірургічні рубці, а також протези. Наклеєний 

пластир, гіпсові та інші пов'язки з дозволу медичного працівника знімаються.  

4. У разі виникнення підозри, що особа переховує заборонені для зберігання предмети (наркотики, 

гроші, цінності, металеві предмети та ін.), з метою їх виявлення і вилучення під час проведення 

повного огляду (обшуку) особа знімає білизну. 

5. Одяг затриманої або взятої під варту особи ретельно оглядається, а рубці, латки та інші тверді 

місця на ньому проколюються голкою або шилом. У разі виявлення зашитих в одязі предметів і 

записів тканина в цих місцях розпорюється. Кишені, рукава одягу, штанини, шкарпетки, панчохи 

вивертаються.  

6. Взуття оглядається з внутрішнього й зовнішнього боку, окремо перевіряється кріплення підборів, 

детально оглядаються предмети й речі, дозволені для зберігання у камері, а також ті, що 

підлягають вилученню для зберігання у чергового. 

7. У разі наявності в особи особливих прикмет, тілесних ушкоджень здійснюється їх 

фотографування та опис, що вноситься до електронної бази. 

Всі без виключення факти тілесних ушкоджень мають бути задокументовані, після чого про ці 

факти мають бути поінформовані органи прокуратури. 

 

11.2. Оформлення результатів проведення огляду/обшуку 
 

1. Результати огляду (обшуку) оформляються відповідним Актом (протоколом) і вносяться до 

електронної бази.  
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2. У разі скарги особи на поганий стан 

здоров'я, або якщо зовнішні ознаки  

вказують на захворювання, у тому числі 

внаслідок алкогольної, наркотичної, 

психотропної  інтоксикації чи залежності, 

а також за наявності тілесних 

ушкоджень, що є небезпечними для 

життя, негайно викликається бригада 

швидкої медичної допомоги 

(див. «Алгоритм дій…»).  

3. Якщо за висновком медичного 

працівника доставлена особа не може 

утримуватись в ІТТ та потребує лікування, її 

поміщують до закладів охорони здоров'я МОЗ державної або комунальної форми власності.  

4. Якщо в доставленої до ІТТ особи 

виявлено інфекційну хворобу 

(туберкульоз, гепатит та інше) чи 

паразитарні захворювання (педикульоз, 

коросту та інше) повідомляється про це 

територіальний санітарно-профілактичний 

заклад системи МОЗ та уживаються 

відповідні заходи, в тому числі щодо 

проведення дезінфекційного оброблення 

одягу, особистих і постільних речей. 

5. Про направлення зазначених осіб 

до закладів охорони здоров’я 

інформується особа або орган, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, або 

особа, орган, який здійснив адміністративне затримання і близькі родичі, члени сім’ї чи інші 

особи. 

11.2.1. Огляд з оголенням інтимних зон тіла або огляд інтимних зон тіла, фізичний огляд отворів тіла 

людини (окрім ротової порожнини) 

Якщо це сприятиме здійсненню огляду та буде достатнім для з’ясування питання щодо наявності в 

затриманої особи заборонених речей без проведення огляду, затриманого можна попросити підійняти 

руки вгору або стати, розставивши ноги та нахилившись уперед, щоб уможливити візуальний огляд 

геніталій і анального отвору, за умови відсутності будь-якого контакту з жодним отвором тіла. 

У випадку наявності в помічника чергового, який проводить особистий огляд, підозри на приховування 

заборонених предметах у анатомічних порожнинах її тіла, він інформує про це чергового по ІТТ для 

подальшої передачі цієї інформації начальнику ІТТ для отримання дозволу слідчого судді (прокурора, 

начальника ІТТ) на проведення обшуку інтимних зон тіла затриманої особи. 

Огляд інтимних зон тіла (отворів тіла людини, крім рота) допускається тільки у випадку, який дає 

розумні підстави вважати, що: 

1. Особа ховає у своєму тілі: 

 будь-який предмет, який вона здатна і може використати для завдання фізичної шкоди собі 

або іншим особам на дільниці; або 

 наркотичний засіб або психотропну речовину; 

2. Огляд інтимних частин тіла є єдиним засобом вилучення таких предметів. 

 

Перед початком особі мають бути надані роз’яснення щодо причин, через які обшук інтимних частин 

тіла вважається необхідним. 
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Огляд інтимних зон тіла затриманої особи має проводитись у лікарні, в інших приміщеннях медичного 

призначення або у кімнаті ІТТ для проведення оглядів. Він проводиться виключно медичним 

працівником, за винятком випадків, коли це об’єктивно неможливо, тоді такий обшук за рішенням 

начальника ІТТ (начальника чергової зміни) проводить черговий або помічник чергового. Проведення 

огляду особою, яка не є медичним працівником, може застосовуватись лише за крайньої необхідності, 

коли ризик, пов’язаний з тим, щоб допустити знаходження предмета в затриманого, переважає ризик, 

пов’язаний з його вилученням. 

Такий огляд має проводитися з належним урахуванням сором’язливості й уразливості затриманого. 

У разі проведення огляду інтимних зон тіла особою, яка не є медичним працівником, цей поліцейський 

має бути тієї ж самої статі, що і затримана особа. Під час такого огляду крім затриманої особи мають 

бути присутні не менше двох осіб. Не допускається присутність особи протилежної статі, яка не є 

медичним працівником, так і будь-якої іншої особи, якщо у цьому немає потреби.  У такому разі  

доторкання або застосування іншого фізичного впливу до будь-якого отвору тіла (крім рота) або 

безпосередніх зон навколо них або будь-який умисний фізичний контакт із геніталіями, а не звичайний 

їх візуальний огляд має застосовуватись лише за наявності обґрунтованої необхідності в його 

застосуванні.  

У разі проведення огляду інтимних зон тіла, як тільки це стає можливим, до електронної бази має бути 

внесена така інформація: 

 причини проведення огляду, включаючи причини, через які вважалося, що предмет не міг 

бути вилученим іншим чином; 

 які саме частини тіла були піддані огляду; 

 співробітники ІТТ, які проводили обшук/огляд; 

 рішення щодо  огляду та опис прийнятих мір. 

 

11.2.1.1. Огляд з оголенням інтимних зон тіла неповнолітньої особи 

Під час огляду неповнолітньої затриманої особи, який включає в себе оголення інтимних зон тіла, якщо 

відсутній ризик  завдання серйозної шкоди йому або іншій особі, має бути присутнім законний 

представник затриманої особи.   

Проведення обшуку в інтимних зонах неповнолітньої особи  може відбуватися лише у присутності 

законного представника тієї ж статі, за винятком випадків, коли дитина/підліток чітко просить про 

присутність законного представника протилежної статі, який є негайно доступним.  

На вимогу затриманої неповнолітньої особи особистий огляд, який включає в себе оголення інтимних 

зон тіла, або огляд таких зон може здійснюватися за відсутності законного представника, за умови 
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наявності законного представника в момент заявлення такої вимоги та  згоди останнього на це. Таке 

рішення має бути задокументовано та підписано законним представником. 

Надання попередньої письмової згоди законного представника для огляду інтимних зон 

неповнолітньої особи не потрібно в разі досягнення останньою 17 – річного віку, а в разі затриманої 

особи молодше 14 років достатньо лише згоди законного представника. 

Незалежно від віку дитини, отримання та надання згоди повинні відбуватися у присутності законного 

представника. 

У випадку проведення термінового огляду інтимних зон неповнолітньої особи до прибуття її 

повнолітнього родича або іншої особи, яка відповідає за виховання дитини, до електронної бази має 

бути внесений запис з обґрунтуванням необхідності такого огляду, а також із зазначенням усіх дій, якій 

були вжиті для негайного приведення відповідної дорослої особи на місце подій. 

11.2.1.2. Огляд інтимних зон тіла особи з психічними розладами 

Огляд інтимних зон тіла особи з психічними розладами може проводитися винятково у присутності 

відповідної дорослої особи тієї ж самої статі, якщо затримана особа не вимагає присутності конкретної 

дорослої особи протилежної статі, яка може негайно прибути на місце.   

11.2.1.3. Огляд трансгендерних осіб 

Важливо, щоб затримані трансґендери та трансвестити мали таку ж повагу та гідне поводження, як і 

будь-які інші представники суспільства. Також існує вимога приділяти особливу увагу та поважати 

гідність працівників поліції, в обов'язки яких входить здійснення таких процедур, як особисті огляди 

та обшуки таких осіб. 

Понятійна база: 

1. Трансґендерність – ступінь, в якому статева ідентичність, роль або гендерне самовираження 

індивіда відрізняється від культурних норм, приписаних особам певної статі в конкретному 

суспільстві.  

2. Трансвестизм – носіння одягу та подача себе в гендерній ролі, які в даній культурі більш 

властиві протилежній статі.  

3. Трансґендерна особа – термін, що описує різнорідну групу індивідів, які перетинають або 

виходять за межі визначених культурою категорій статі. Статева ідентичність трансґендерних 

осіб різною мірою відрізняється від статі, зареєстрованої при народженні. Такі особи можуть 

прагнути до зміни первинних та/або вторинних статевих ознак за допомогою фемінізуючих 

медичних втручань (гормонів, хірургічних втручань тощо), що, звичайно, супроводжуються 

довготривалою зміною гендерної ролі.  

4. MtF (male-to-female) (син. транс-жінка; транссексуальна чи трансґендерна жінка) – абревіатура, 

що описує осіб, зареєстрованих при народженні чоловічої статі, які змінюють своє тіло та/або 

гендерну роль на жіноче тіло та/або роль.  

5. FtM (female-to-male) (син. транс-чоловік; транссексуальний чи трансґендерний чоловік) – 

абревіатура, що описує осіб, зареєстрованих при народженні жіночої статі, які змінюють своє 

тіло та/або гендерну роль на чоловіче тіло та/або роль. 

Стать особи визначається при народженні, але може змінюватися протягом життя, відповідно до 

визначеної законом процедури. Слід пам’ятати, що зміна (корекція) статевої належності не потребує 

обов’язкової хірургічної корекції, зміна до актового запису про народження та подальше внесення змін 

до документів здійснюється на підставі медичного свідоцтва про зміну (корекцію) статевої належності. 

При спілкуванні з трансґендерними людьми працівники ІТТ повинні враховувати їх потреби і 

занепокоєння, забезпечивши при цьому безпеку працівників ІТТ та утримуваних осіб, а також 

необхідність здійснення законного та ретельного огляду. 
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Для належного врахування специфічних потреб або занепокоєнь кожної трансґенденої особи, 

потрібен індивідуальний підхід у кожному випадку. З цією метою старший чергової зміни  повинен 

визначити найкращий можливий порядок дій для забезпечення поваги до гідності особи, до якої 

застосовується огляд 

Врахування потреб трансгендерних осіб 

Співробітники ІТТ повинні використовувати такий підхід, визначаючи, чи слід вважати відповідну особу 

чоловіком або жінкою для цілей проведення особистого огляду та пов'язаних з ним процедур. 

Якщо немає жодних сумнівів у тому, що відповідну особу слід розглядати як чоловіка чи жінку, такі 

процедури повинні проводити особою тієї ж статі. 

Якщо в будь-який час виникає сумнів щодо того, до якої статі (чоловічої чи жіночої) слід віднести або 

продовжувати відносити таку особу та відповідно поводитись з нею, офіцери повинні діяти за 

наступним планом. 

1. Запитати затриману особу 

Інспектор повинен запитати особу, з якою статтю така особа себе ідентифікує та як до неї звертатися (в 

якому роді та імені). Якщо вона віддає перевагу певній статі та висловлює бажання відповідного 

ставлення як до представника цієї статі, співробітники ІТТ повинні попросити її вказати і підтвердити 

свій вибір, зазначивши про це в протоколі затримання. Згідно з пунктом 2, викладеним нижче, 

співробітники ІТТ повинні ставитися до особи відповідно до статі, з якою вона себе ідентифікує. 

Співробітники ІТТ не повинні питати особу, чи має вона медичне свідоцтво про зміну (корекцію) 

статевої належності. 

2. Якщо є підстави для сумнівів 

Якщо є підстави сумніватися у тому, що вибір статі, зазначений в пункті 1, точно відображає 

переважаючий спосіб життя особи, наприклад, якщо особа просить ставитися до неї, як до жінки, але 

документи та інша інформація доводить, що вона веде спосіб життя, характерний для чоловіка (або 

навпаки), офіцерам слід ставитися до такої особи відповідно до того переважаючого способу життя, 

який веде особа, а не до її заявленої статі. 

3. Якщо затримана особа не бажає повідомляти, з якою статтю вона себе ідентифікує 

Якщо особа не бажає повідомляти, з якою статтю ідентифікує себе (відповідно до пункту 1, зазначеного 

вище), офіцери повинні докласти зусиль, щоб визначити її переважаючий спосіб життя і ставитися до 

особи відповідно до цього. Наприклад, якщо встановлюється, що особа веде переважно жіночий 

спосіб життя, офіцери повинні ставитися до неї як до жінки. 

4. Якщо жоден з наведених вище пунктів не можна застосувати 

Якщо жоден із наведених вище пунктів не можна застосувати, офіцери повинні ставитись до особи 

відповідно до тієї статі, яка була зареєстрована при народженні. 

Після того як у трансгендерної особи буде з’ясовано  , з якою статтю вона /він себе ідентифікує , та як 

слід розглядати таку особу, співробітник ІТТ, який здійснюватиме огляд, повинен бути 

проінформований про це рішення та причини, що його підтверджують, перед проведенням огляду. Це 

є важливим для збереження гідності відповідного співробітника ІТТ. Розумне застосування 

вищезазначених принципів має допомогти мінімізувати ризик виникнення конфліктів. 

З метою особистого огляду трансґендерної особи, співробітники ІТТ мають звертатися до такої особи 

за тим іменем і займенником для позначення ґендеру («пан» чи «пані»), яким віддає перевагу особа 

та запропонувати їй вибрати один із таких можливих варіантів проведення її огляду: 

 тільки за участі офіцерів чоловічої статі; 
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 тільки за участі офіцерів жіночої статі; 

 змішаний огляд. 

Проведення огляду трансґендерної особи відбувається співробітником ІТТ тієї статі, яку зазначила 

трансґендерна особа. 

Після огляду трансґендерної особи інспектор вносить відповідні записи до електронної бази, 

включаючи варіант огляду, який обрала особа, а також обґрунтування вибору дій. 

Після огляду трансґендерної особи мають бути внесені відповідні записи до електронної бази, 

включаючи варіант огляду, який обрала особа, а також обґрунтування вибору дій. 

11.3. Порядок проведення неповного огляду (обшуку) 
Неповний огляд (обшук) затриманих і ув'язнених осіб здійснюється у випадках виклику їх до прокурора, 

слідчого, особи, яка провадить дізнання, медичного працівника, до і після побачення із захисником, 

родичами, до і після виведення у санпропускник, на прогулянку. 

При неповному огляді (обшуку) затримані та взяті під варту особи не роздягаються, їх одяг ретельно 

оглядається і прощупується. 

 

11.4. Перелік речей дозволених і заборонених для зберігання у 

камерах ІТТ 
11.4.1. Перелік речей, які дозволяється мати при собі та зберігати в камері клієнтам: 

 одяг,  головний убір за сезоном – в одному  комплекті; 

 натільну білизну,  шкарпетки, носові хусточки; 

 взуття кімнатне або спортивне – одну пару; 

 туалетні речі (туалетне, господарське мило, зубну щітку, зубний порошок або пасту, 

пластмасову мильницю, гребінець, креми для гоління, серветки, туалетний папір, пральний 

порошок), бритву механічну чи електричну; 

 окуляри, з дозволу лікаря милиці (протези), а також інше життєзабезпечувальне медичне 

обладнання (слуховий апарат, катетер тощо). Лікарські засоби – лише за призначенням 

лікаря за необхідності цілодобового невідкладного прийому (не більше добової норми); 

 документи і записи, що стосуються кримінального провадження; 

 папір, поштові конверти, марки та прості олівці, підручники й учнівське приладдя (для учнів); 

 тютюнові вироби – не більше 30 пачок цигарок або махорки та сірники – не більше 10 

коробок, а також продукти харчування з передач (посилок) або куплені в торговельній 

мережі, ліки (з дозволу медичного працівника); 

 жінки можуть мати при собі також косинки, бюстгальтери, рейтузи, пояси, марлю, вату, 

вазелін, крем, пудру, губну помаду, засоби індивідуальної гігієни; 

 будь-які продукти харчування (за винятком продуктів з простроченим терміном реалізації, 

консервованих продуктів із м'яса, риби, овочів, фруктів, виготовлених у домашніх умовах, 

продуктів, що потребують додаткового приготування шляхом термічної обробки, та тих, що 

швидко псуються, а також будь-яких алкогольних напоїв та інших виробів на спиртовій 

основі); 

 предмети для відправляння релігійних обрядів, які не заборонено до зберігання. 

11.4.2. Перелік речей, які вилучаються: 

Рішення про вилучення речей у затриманої особи має прийматись на основі оцінки ризиків, які 

становить кожна конкретна особа. 

Персонал ІТТ може вилучати одяг і предмети персонального використання клієнтів, якщо вони 

вважають, що затриманий може його використати для нанесення шкоди собі або іншим особам, 
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знищення доказів, пошкодження майна, здійснення втечі, або ж ті, що потрібні як докази. В разі 

вилучення речей офіцер має пояснити затриманому причини цього. 

 При прийнятті рішення щодо вилучення особистих речей затриманих осіб співробітники ІТТ мають 

співвідносити необхідність захисту права на життя із важливістю забезпечення поваги до гідності 

затриманої особи, при цьому затримана особа не може залишатись без жодного одягу. 

Співробітник ІТТ може, у відповідних випадках дозволити особі замінити предмети одягу після 

проведення огляду або в найкоротший можливий термін надати заміну для предметів одягу, 

вилучених в якості доказів. Він повинен не залишати особу повністю оголеною після проведення 

огляду. 

Поліцейські, які проводять особистий огляд, мають поводитися з предметами релігійного значення з 

повагою. 

За будь-яких обставин вилучаються: 

 предмети, схожі на вогнепальну та холодну зброю;  

 колючо-ріжучі предмети; 

 засоби фото-відео фіксації; 

 мобільні телефони, засоби Інтернет зв’язку та інші електронні гаджети, флеш накопичувачі, 

прилади та гарнітура до них; 

 годинники, ордени, медалі, ювелірні прикраси та інші металеві предмети й цінності; 

 скляний посуд; 

 спиртні напої;  

 гральні карти; 

 поясні ремені, підтяжки, краватки, шнурки, шарфи; 

 наркотичні засоби, лікарські препарати, предмети та пристрої медичного призначення, не 

дозволені медичним працівником для вживання й зберігання в камерах; 

 продукти харчування понад установлені норми та ті, що потребують додаткової термічної 

обробки, перець, сіль і дріжджі; 

 тютюнові вироби в осіб, які не досягли 18 років; 

 гроші, банківські картки, облігації, ощадні книжки, акредитиви та інші цінні папери; 

 документи й записи, не дозволені для зберігання в камерах; 

 ключі від замків. 

Гроші та інші предмети недозволені для зберігання в ІТТ та вилучені під час огляду в доставленої до 

ІТТ особи, запаковуються у спеціальні пронумеровані сейф-пакети (за відсутності в пакет) і 

поміщаються до кімнати зберігання речей клієнтів. Номер сейф-пакета заноситься до електронної 

бази«Custody Records ІТТ» у вкладку «Речі», а корінець віддається власнику речей. 

 

У разі переведення осіб, які утримуються в ІТТ до слідчого ізолятора, їх речі, документи, гроші та інше 

вилучене майно, що зберігаються в ІТТ, передаються (пересилаються) до відповідного слідчого 

ізолятора, а в разі звільнення осіб видається їм на руки. 
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11.5. Фотографування та дактилоскопія 
Фотографування затриманих осіб здійснює інспектор з дотримання прав людини за допомогою 

цифрової відеокамери, що входить до складу його автоматизованого робочого місця. 

 

Фотографування здійснюється за правилами кримінальної реєстрації у напівпрофіль, фас і профіль. 

Після чого виконується фотографування татуювань, які наявні в затриманої особи, із зазначенням місця 

його розташування на тілі. 

Вся зазначена візуальна та словесна інформація заноситься до електронної бази. У разі наявності в цій 

базі такої інформації про затриману особу, інспектор з дотримання прав людини перевіряє її повноту 

та в разі наявності нових або змінених даних про особу, зокрема, нового татуювання, заносить 

відповідну інформацію до електронної бази. 

Дактилоскопіювання затриманих осіб, в разі, якщо таке не 

було проведено у підрозділі органу досудового 

розслідування, проводиться відповідно до встановлених 

правил, із занесенням інформації до електронної бази. 

 

11.6. Фіксація тілесних ушкоджень 
Інформація про всі виявлені в затриманої особи тілесні 

ушкодження має бути занесені до електронної бази.  

У разі, якщо така особа заявляє про кримінальний 

характер тілесних ушкоджень або це очевидно із їх 

характеру, адміністрація ІТТ має невідкладно викликати 

слідчо-оперативну групу до ІТТ та повідомити органи 

прокуратуру. 
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11.7. Особова справа клієнта 
1. На кожну особу, доставлену до ІТТ заводиться особова справа, до якої долучається: 

2. Акт вилучення заборонених речей; 

3. Інформація щодо наявних тілесних ушкоджень, видимих ознак інфекційних захворювань і 

необхідності надання невідкладної медичної допомоги; 

4. Документ, що посвідчує особу, або його завірена копія; 

5. Завірена копія доручення центру надання безоплатної вторинної правової допомоги про 

призначення адвоката, а за його відсутності інформаційна довідка з цього питання; 

6. Дактилоскопічна карта; 

7. Пізнавальні фотокартки; 

8. Інформація про відсутність чи наявність судимостей; 

9. Завірена копія повідомлення Міністерства закордонних справ України про затримання, 

взяття під варту іноземця. 

Крім зазначених документів, до особових справ також долучаються: 

1. Для осіб, затриманих за підозрою у вчинені злочину, – копія письмового повідомлення про 

підозру; 

2. Для осіб, затриманих в адміністративному порядку, – письмове повідомлення прокурора 

про особу, яка затримана за вчинення адміністративного правопорушення; 

3. Для осіб, підданих адміністративному арешту, – протокол (копія протоколу) про 

адміністративне затримання. 

 

 

УВАГА! Всі документи особової справи скануються або фотографуються та завантажуються до 

електронної бази – вкладки «Документ», розділ «Документи, у яких містяться персональні відомості 

про особу».  
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12. Поміщення клієнта в камеру 
Перебування в ІТТ є тимчасовим заходом, а тому інспектор має докласти зусиль не тільки для 

гарантування безпеки затриманого, а й створення мінімального комфорту (див. «Місія, роль та 

завдання інспектора з дотримання прав людини»). 

За загальним правилом клієнти ІТТ розміщуються у загальних камерах. Тримання людини в одиночних 

камерах допустиме у виключних випадках. Підставою для цього є рішення слідчого або органу 

досудового розслідування, чи начальника ІТТ, санкціоноване прокурором. При цьому застосування 

цього заходу до неповнолітніх не допускається, а в разі виникнення загрози їх життю вони 

переводяться до іншої маломісної або загальної камери. 

При поміщенні інспектор звертає увагу на відповідність камери існуючим стандартам. Для 

забезпечення мінімального комфорту важливим є: 

 наявність справних ліжок; 

 наявність столів для прийому їжі, лав (стільців), ніш або настінних шаф для зберігання продуктів 

харчування й особистих речей; 

 в опалювальний період у камерах і приміщенні ІТТ повинна підтримуватися температура не 

нижче +18 градусів за Цельсієм; 

 забезпечення кожної утримуваної особи постільними речами та індивідуальними столовими 

наборами. 

При затриманні чи арешті осіб з обмеженими можливостями, з фізичними вадами, певними 

захворюваннями, тобто зі спеціальними потребами за можливості камери можуть бути обладнані 

відповідно до потреб такої категорії осіб. 

 

12.1. Правила роздільного тримання окремих категорій осіб 
Стаття 8 Закону України «Про попереднє ув’язнення» та пункт 8.9 Правил внутрішнього розпорядку в 

ІТТ, затв. Наказом №638 МВС України від 02.12.2008 р. передбачають правила роздільного тримання 

окремих категорій осіб в ІТТ. 

З метою гарантування безпеки осіб, які перебувають в ІТТ, законодавством встановлено чіткий 

перелік осіб, які тримаються в ІТТ роздільно: 

1. чоловіки – окремо від жінок; 

2. неповнолітні – окремо від дорослих; 

3. особи, які вперше притягаються до кримінальної відповідальності – окремо від осіб, які раніше 

притягалися до кримінальної відповідальності; 

4. особи, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі – окремо від осіб, які не 

перебували в місцях позбавлення волі; 

5. особи, які підозрюються/обвинувачуються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів – 

окремо від інших осіб, які перебувають в ІТТ; 

6. засуджені особи тримаються окремо від осіб, затриманих або взятих під варту; 

7. іноземці або особи без громадянства (апатриди) утримуються окремо від інших осіб, які 

перебувають в ІТТ; 

8. особи, які підозрюються/обвинувачуються в одному і тому самому кримінальному 

провадженні (співучасники) за наявності відповідного рішення особи або органу, які 

здійснюють кримінальне провадження, тримають роздільно; 

9. особи, засуджені до довічного позбавлення волі, тримаються ізольовано від усіх інших осіб, які 

перебувають в ІТТ; 

10. в минулому службові особи (ОВС, Нацполіції, військовослужбовці, СБУ, прокуратури, юстиції, 

ДБР, НАБУ, ДКВС та в суді) – окремо від інших осіб, які перебувають в ІТТ; 
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11. взяті під  варту співробітники кадрового складу розвідувальних органів України, працівники 

ДБР та НАБУ – окремо від інших осіб, які перебувають в ІТТ; 

12. особи, які підозрюються/обвинувачуються у вчиненні злочинів проти основ національної 

безпеки України, – окремо від  інших осіб, які перебувають в ІТТ; 

13. особи, які підозрюються/обвинувачуються у вчиненні злочинів, відповідальність за які 

передбачена статтями 173-177 (грубі порушення у сфері трудових відносин та незаконні 

посягання на авторські права), 200-235 (злочини у сфері господарської діяльності) КК України, 

окремо від інших осіб, які перебувають в ІТТ. 

Також роздільно повинні утримуватися особи, які мають інфекційні захворювання. Такі особи 

ізолюються від інших утримуваних з метою уникнення загроз для здоров’я інших осіб. 

 

12.2. Можливі конфлікти в камері та алгоритми реагування на них 
Між особами, які перебувають в одній камері ІТТ, можливе виникнення конфліктів. Інспектор повинен 

вчасно помітити ризики (див. «Ризики пов’язані зі здоров’ям після поміщення у камеру») та вжити 

заходів щодо їх уникнення. Такі конфлікти мають різний характер та ступінь тяжкості: від словесних 

перепалок із погрозою застосування насильства до групового побиття одного з утримуваних в камері, 

зокрема з застосуванням заборонених речей. 

Інспектору потрібно знати та вміти застосувати такий Алгоритм дій у кожній конкретній ситуації: 

1. У разі виявлення намірів чи при спробі клієнта вчинити напад на конвой, скоїти втечу, захопити 

заручника, таку особу поміщають до іншої камери та посилюють контроль за нею. 

2. У крайніх випадках, для припинення протиправних дій клієнтів, та в порядку визначеному 

ст.ст. 43 – 46 Закону України «Про Національну поліцію», працівники ІТТ можуть застосовувати 

заходи примусу. Застосування заходу примусу повинно бути пропорційне протиправному 

діянню та негайно зупинено в момент досягнення очікуваного результату (див. «Застосування 

до клієнтів заходів примусу»). 

3. У випадку погіршення стану здоров’я, травмування, смерті утримуваної особи негайно 

викликається бригада швидкої медичної допомоги та вживаються заходи щодо надання 

потерпілому необхідної домедичної допомоги, що фіксується в електронній базі. При цьому інші 

особи, які трималися в одній камері з потерпілим, переводяться до інших камер. 

4. До осіб, які спровокували конфлікт, виступали підбурювачами, пособниками або брали іншу 

участь у ньому, застосовуються заходи дисциплінарного стягнення (див. «Застосування стягнень 

до клієнтів»), зокрема поміщення до карцеру. У випадку завдання тілесних ушкоджень особи 

притягаються до кримінальної та цивільно-правової відповідальності. 

 

12.3. Ризики, пов’язані зі здоров’ям після поміщення у камеру 
12.3.1. Ризик самогубства або заподіяння собі шкоди 

Ризик самогубства або заподіяння собі шкоди в період тримання під вартою підвищується. Якщо в 

інспектора є будь-які сумніви щодо новоприбулого клієнта, він повинен викликати лікаря, щоб той 

дав потрібні рекомендації. 

Фактори, які можуть вказувати на наявність підвищеного ризику самогубства або заподіяння собі 

шкоди: 

1. Проблеми з психічним здоров’ям. Це можуть бути депресивні стани, розлади особистості 

(психопатії), анорексія (стійка відмова від прийому їжі) та шизофрено-подібні стани. 

2. Затриманий заарештований і тримається під вартою вперше. 
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3. Сп’яніння від наркотиків, алкоголю або зловживання психоактивними речовинами, або 

стан абстиненції (похмілля, вимушеного різкого переривання вживання вищезазначених 

речовин). 

4. Відсутність соціальної підтримки та ізоляція (під підвищеним ризиком можуть перебувати 

такі групи як неповнолітні, студенти, літні люди, біженці, емігранти, ветерани військової 

служби, бездомні, безробітні, особи раніше судимі). 

5. Попередні випадки навмисного заподіяння собі шкоди, особливо, якщо вони відбувалися 

у пенітенціарних установах. 

6. Хронічний біль або хвороба. 

7. Випадки самогубства або психічних розладів у сім'ї. 

8. Переживання нещодавньої втрати (наприклад, смерть близької людини, розлучення, 

розставання, звільнення з роботи, позбавлення батьківських прав). 

9. Важкі спогади дитинства. 

10. Затриманий заарештований у зв’язку з насильницькими діями або пов’язаними з дітьми, 

близькими друзями або членами сім'ї. 

11. Неповнолітні особи можуть бути більш схильними до вчинення самогубства або заподіяння 

собі шкоди, якщо присутні такі фактори: 

 порушені стосунки між дітьми та батьками (включаючи стилі спілкування бідних сімей, 

а також надто високий рівень батьківських очікувань і контролю); 

 розставання або розлучення батьків; 

 психічні проблеми у батьків; 

 випадки зловживання батьками психоактивними речовинами або їх асоціальна 

поведінка. 

Фактори, які можуть вплинути на підвищення ризику заподіяння собі шкоди затриманим: 

1. Після проведення допиту. 

2. Після висунення звинувачень. 

3. Після арешту за новим обвинуваченням. 

4. Після візиту членів сім’ї, друзів, або інших значущих для затриманого осіб. 

5. Під час звільнення з-під варти (!). 

12.3.2. Ризики, пов’язані зі спілкуванням з особами схильними до агресії 

Ознаки, які попереджають про можливе застосування фізичного насильства з боку затриманого: 

1. Вираз обличчя (напружена, загрозлива міміка). 

2. Підвищений чи тривалий неспокій, напруження тіла, ходіння взад – уперед. 

3. Загальне перезбудження систем організму ( прискорене дихання та серцебиття, судоми 

м’язів, розширені зіниці). 

4. Велика кількість розмов, різкі рухи. 

5. Довге утримання зорового контакту. 

6. Неспокій, відмова спілкуватись, відсахування, страх, роздратованість. 

7. Безсистемне мислення і висловлювання або слабка концентрація. 

8. Марення або галюцинації з баченням жорстоких або агресивних образів. 

9. Словесні погрози або жести. 

10. Висловлення злості або жорстоких почуттів. 

11. Блокування шляхів виходу. 

Інциденти із застосуванням насильства з боку клієнтів, не завжди легко контролювати, оскільки події 

часто відбуваються спонтанно, а інспектори мають обмаль часу для оцінки ситуації та планування дій 

у відповідь. 
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12.3.3. Гострі розлади поведінки 

В основі поведінки осіб, які проявляють схильність до агресії та підвищену збудженість, може лежати 

медична причина. Якщо є будь-які підозри, що агресивна поведінка пов’язана зі станом здоров’я 

затриманого, особі повинна бути надана невідкладна медична допомога. 

При можливості, до отримання медичної допомоги, таку особу слід утримувати у відповідному 

приміщенні, але не застосовуючи засоби обмеження свободи рухів. 

Наступні медичні стани можуть призводити до агресивної, насильницької поведінки або небезпечних 

для себе чи оточуючих змін у поведінці: 

1. Гострий делірій. 

2. Діабет. 

3. Черепно – мозкова травма. 

4. Епілепсія. 

5. Серцевий напад. 

6. Гострий психічний розлад з мареннями та галюцинаціями, недоумство, старече 

слабоумство, розумова відсталість. 

12.3.4. Гострий делірій 

З усіх форм гострих поведінкових розладів, делірій є найтяжчим і найбільш потенційно небезпечним. 

Делірій може бути викликаний надмірним вживанням психоактивних речовин, алкоголю, наркотиків, 

може бути як прояв важкого хронічного психічного захворювання. 

До ознак (симптомів) гострого делірію включають: 

1. Стан сильного фізичного і розумового збудження, сприйняття інших осіб як страшних і 

небезпечних, що реалізується реакцією «бийся або тікай». 

2. Проблеми з диханням. 

3. Тремтіння. 

4. Висока температура тіла або потіння (може бути корисним спробувати зняти якийсь одяг) 

5. Прояви насильницької, агресивної  поведінки та ворожості. 

6. Нечутливість до болю (!). 

Застосування засобів обмеження свободи рухів до особи в стані гострого делірію чи іншого стану, що 

супроводжується психомоторним збудженням: до осіб які проявляють ознаки такого стану, засоби 

обмеження свободи руху можуть застосовуватися тільки в екстрених випадках. Щойно виникає 

підозра  щодо наявності такого стану, такі особи мають негайно бути доставлені до закладу охорони 

здоров’я для обстеження і спостереження. 

12.3.5. Черепно-мозкова травма 
Травма голови є ушкодженням (зовнішнім) голови,  крім поверхневих ушкоджень на обличчі. Це 

ушкодження може бути виявлене за появою або погіршенням таких проявів ( симптомів) у затриманого 

після ушкодження: 

1. Втрата або погіршення свідомості протягом будь-якого періоду. 

2. Будь-яка втрата пам’яті щодо подій, які трапилися безпосередньо до чи після інциденту.  

3. Будь-яка зміна психічного стану при ушкодженні (плутаність свідомості, дезорієнтація, 

сповільнене мислення, тощо). 

4. Неврологічні порушення (слабкість, втрата рівноваги, зміни у здатності бачити, контролювати рухи, 

частковий або повний параліч, втрата чуттів, порушення мовлення, тощо), які могли бути 

викликані внутрішньочерепними ушкодженнями. 

Удар по голові може спричинити крововилив (гематому) або кровотечу всередині черепу або в мозку. Не 

всі травми голови можна виявити зовні, а ускладнення можуть виникнути в будь-який час після такого 

ушкодження. 

Симптоми серйозної травми голови можуть виявлятися як ознаки алкогольного сп’яніння (наприклад, 

невиразна мова, сонливість і нудота).  
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13. Переміщення клієнта в ІТТ 
Безпека клієнтів ІТТ досягається завдяки режиму тримання, надійній ізоляції та постійному контролі. 

Забороняється пересування осіб, які утримуються в ІТТ без супроводження працівників поліції. 

При всіх переміщеннях в ІТТ (під час проведення прогулянок, прийняття душу та інших заходів) 

дотримуються вимоги щодо роздільного тримання відповідних категорій осіб. Час та підстави кожного 

виведення клієнтів з камер та поміщення їх до інших приміщень ізолятора, вносяться до електронної 

бази. 

 

13.1. Порядок переміщення клієнтів в ІТТ 
Клієнти переміщуються в ІТТ лише по одному та в супроводі поліцейських. 

Виведення утримуваних осіб здійснюється: 

1. у кабінети для проведення слідчих дій; 

2. у кімнати для побачень; 

3. у двір для прогулянок; 

4. у душову кімнату; 

5. до кімнати медичного огляду; 

6. на фізичні роботи (лише особи піддані адміністративному арешту);  

7. для конвоювання, звільнення, евакуації з ІТТ та в інших необхідних випадках (при 

переміщенні в іншу камеру, для проведення особистого огляду (обшуку). 

Під час виведення з камер утримуваних осіб на прогулянку чи санітарне оброблення, їх сповіщають про 

мету виведення. В усіх інших випадках мета виведення з камери не повідомляється, а лише 

оголошується необхідність виведення. Зазначена особа повинна вдягнутися та в разі необхідності взяти 

з собою особисті речі. 

Попереджувати утримуваних осіб завчасно про конвоювання з ІТТ та звільнення забороняється. 
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13.2. Підстави для виведення клієнтів з камер 
Перед виведенням клієнта з камери необхідно пересвідчитися у наявності законної підстави для 

цього. Такими підставами для кожного конкретно випадку є: 

1. у кабінет для проведення слідчих дій – письмова вимога на виклик прокурора, слідчого, або 

захисника, погоджена начальником ІТТ або його заступником; 

2. у кімнату для побачень – письмовий дозвіл, виданий особою, яка здійснює кримінальне 

провадження, для осіб підданих адміністративному арешту – письмовий дозвіл судді. У 

кімнату для побачень можуть бути виведені одночасно декілька осіб, що тримаються в ІТТ, 

якщо при цьому забезпечується виконання вимог їх покамерної ізоляції; 

3. у санпропускник – графік санітарного оброблення; 

4. до прогулянкового дворику – графік, складений начальником ІТТ;  

на прогулянку виводяться одночасно всі клієнти, які тримаються в одній камері 

5. до кімнати медичного огляду – при скаргах особи, на стан здоров'я або виявленні у неї ознак 

захворювання;  

6. до іншої камери (карцера) – порушення клієнтом встановленого режиму тримання, учинення 

протиправних дій; 

7. для звільнення – закінчення терміну тримання, постанова суду про застосування запобіжного 

заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, або про звільнення; 

 

13.3. Особливості виведення з камер у нічний час 
У нічний час (з 22:00 до 06:00) виведення з камер утримуваних осіб може відбуватися:  

1. у разі ускладнення обстановки і в особливих умовах, якщо їхньому життю або здоров'ю 

загрожує небезпека;  

2. для звільнення з ІТТ після скасування рішення про затримання, тримання під вартою, 

закінчення терміну адміністративного арешту, адміністративного затримання;  

3. для конвоювання на обмінний пункт; 

4. для припинення протиправних дій клієнтами або підготовки до втечі;  

5. для надання невідкладної медичної допомоги або першого побачення з адвокатом та в інших 

термінових випадках; 

6. для проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій, коли затримка в їх проведенні може 

призвести до втрати слідів кримінального правопорушення. 

При відчиненні камер і виведенні з них утримуваних осіб у нічний час повинні вживатися запобіжні 

заходи, що виключають можливість втечі з ІТТ або нападу на добовий наряд. 
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14. Попередження та реагування на 

надзвичайні події 
Поміщення до ІТТ є  засобом гарантування безпеки затриманої і взятої під варту особи, а також засобом 

виявлення можливих ризиків (див. «Ризики пов’язані зі здоров’ям після поміщення у камеру»). У разі 

виявлення протиправних дій (намірів) щодо утримуваних в ІТТ осіб, або протиправної поведінки самих 

утримуваних, чи інших факторів (загрозливих станів), що несуть небезпеку для утримуваних, 

здійснюється обов’язкова їх фіксація в інформаційній електронній базі та вживаються заходи щодо їх 

припинення (недопущення) та відновлення безпечного середовища та добробуту. 

14.1. Застосування стягнень до клієнтів 
До клієнтів, які порушують вимоги режиму, можуть бути застосовані такі заходи стягнення: 

14.1.1. Попередження або догану. 

14.1.2. Позачергове залучення до 

прибирання приміщення.  

14.1.3. Клієнти, які злісно порушують вимоги 

режиму, за постановою начальника 

ITT, в якій міститься чітке 

обґрунтування, можуть бути поміщені 

до карцеру на строк до десяти діб, а 

неповнолітні - на строк до п'яти діб. 

Поміщення до карцеру не повинно 

поєднуватися з погіршенням 

установлених норм харчування. 

Вагітні жінки та жінки, які мають при 

собі дітей, поміщенню до карцеру не 

підлягають. 

14.1.4. До психічно хворих, що визнані судом 

неосудними та потребують 

застосування примусового заходу 

медичного характеру, стягнення 

застосовуватися не можуть. 

Кожний випадок застосування заходів стягнення оформлюється наказом, постановою начальника ITT 

або особами, які їх заміщують, та вноситься до електронної бази. 

Накази та постанови про стягнення оголошуються під розписку особам, щодо яких вони застосовані. 

Копії наказів (витяги з них) або постанов разом з матеріалами перевірки додаються до особових справ 

порушників. 

У виняткових випадках (!), черговий має право помістити до карцеру особу, яка вчинила грубе 

порушення режиму, й тримати її в карцері до розгляду начальником ITT матеріалу про порушення, але 

не більше 24 годин. 

14.2. Застосування до клієнтів заходів примусу 
14.2.1. У виключних випадках, для припинення протиправних дій утримуваних, та в порядку 

визначеному ст.ст. 43–46 Закону України «Про Національну поліцію», працівники ІТТ можуть 

застосовувати заходи примусу.  

14.2.2. Застосування заходу примусу повинно бути пропорційне протиправному діянню враховуючи 

характер правопорушення, ступеня небезпеки й агресивності затриманої чи взятої під варту 

особи. 
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14.2.3. Застосування заходів примусу має бути обґрунтованим, тобто має бути зазначена причина та 

очікуваний результат. Це означає, що заходи примусу негайно (!) зупиняються в момент 

досягнення очікуваного результату. 

14.2.4. У кожному випадку застосування заходів примусу поліцейські зобов’язані в найкоротші строки 

забезпечити надання клієнтам домедичної допомоги (див. «Домедична допомога» ) та за 

необхідності викликати швидку медичну допомогу. 

Про всі випадки та обставини застосування заходів примусу, письмово інформується начальник ІТТ, 

після чого інспектором вноситься інформація до розділу «Події» електронної бази з описом події. 

 

Згідно стандартів Європейського Комітету з питань запобігання катуванням, особа, щодо якої були 

вжиті засоби фізичного впливу, має право на негайне обстеження лікарем та, якщо це необхідно, на 

медичну допомогу. Це обстеження має бути здійснене у такий спосіб, щоб персонал ІТТ не міг чути, а 

по можливості й спостерігати за таким обстеженням, а наслідки обстеження (включаючи будь-які 

відповідні заяви з боку клієнта та висновок лікаря) повинні бути належним чином запротокольовані і 

надані в розпорядження клієнта.  

В тих рідких випадках, коли необхідно застосувати знаряддя фізичного впливу, клієнт, до якого були 

застосовані такі знаряддя, повинен перебувати під постійним і належним наглядом. В подальшому ці 

знаряддя фізичного впливу повинні бути при першій же можливості вилучені. Грубим порушенням 

закону є повторне застосування знаряддя фізичного впливу як покарання. 

 

14.3. Дії при надзвичайних подіях 
У вкладці «Події» електронної бази є перелік надзвичайних подій: 1. Голодування, 2. Втеча, 3. 

Самогубство, 4. Самоушкодження, 5. Порушення режиму, 6. Смерть, 7. Заохочення. Алгоритм дій для 

всіх надзвичайних подій подібний.  

14.3.1. Алгоритм дій при надзвичайній події 

У випадку оголошення голодування інспектор повинен заповнити відповідні поля у вкладці "Події" 

електронної бази та поінформувати начальника ІТТ або заступника начальника ІТТ. 
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Якщо особа жива і не потребує невідкладної медичної (див. Алгоритм дій) допомоги, начальник ІТТ 

або його заступник повинен особисто провести з нею бесіду з метою з’ясування причин такого вчинку, 

скласти акт, у якому під підпис роз’яснити негативні наслідки для її здоров’я, та посилити нагляд за 

поведінкою цієї особи; негайно письмово повідомити особу у проваджені якої перебуває кримінальне 

провадження та прокурора. Інформація про подію вноситься до розділу «Події» електронної бази. 

У випадку голодування, протягом доби після фактичної відмови особи вживати їжу клієнта переводять 

в окреме приміщення, де він тримається на загальних підставах, ізольовано від інших, і перебуває під 

посиленим наглядом. Щодня проводиться його медичний огляд. Голодувальнику, як і всім клієнтам, 

надається сніданок, обід та вечеря за встановленою нормою. У разі відмови черговий або помічник 

чергового складає відповідний рапорт, який долучається до особової справи голодувальника. 

Амбулаторне лікування і невідкладна медична допомога такій особі надаються у приміщенні, де вона 

тримається, якщо немає потреби в стаціонарному лікуванні. Санітарну обробку така особа проходить 

окремо від інших. 
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15. Переміщення клієнтів за межі ІТТ 
Клієнти ІТТ можуть залишити його межі у трьох випадках: звільнення, конвоювання, евакуації.  Щодо 

звільнення див. розділ «Процедура звільнення з ІТТ». 

При вибутті з ІТТ клієнти повинні перебувати у стані не гіршому, ніж мали під час поміщення.  

Підстави, час вибуття клієнтів з ІТТ, а також інформація щодо конвою, який супроводжує, вносяться до 

електронної бази. 

 

15.1. Конвоювання за межі ІТТ 
Конвоювання клієнтів для проведення слідчих дій або розгляду справ в суді здійснюються на підставі 

письмових заявок суддів, прокурорів, слідчих. 

Підставою для видачі конвою клієнтів є заявка зазначених органів на ім’я начальника ІТТ. Заявки судів 

повинні бути скріплені гербовою печаткою. 

Крім заявок, підставою для конвоювання затриманих і взятих під варту осіб є:  

1. Санкціонована відповідним прокурором постанова слідчого, судді чи ухвала суду про 

відправлення етапом. 

2. Постанова прокурора, слідчого або ухвала суду про проведення окремих слідчих дії 

(стаціонарної судово-психіатричної експертизи). 

3. Закінчення строку перебування в ІТТ осіб за наявності постанови або ухвали суду про взяття під 

варту, а також вироку суду у виді позбавлення волі (конвоюються до слідчого ізолятора). 

4. Розпорядження начальника органу (ІТТ) про направлення клієнтів до лікувальних установ 

органів охорони здоров’я або обмінного пункту планового маршруту конвоювання. 

Заявки суддів, слідчих суддів про доставляння затриманих і осіб, які тримаються під вартою, на судові 

засідання виконуються першочергово, при цьому кількість конвойованих не повинна перевищувати 

кількість місць у приміщеннях для підсудних у місцевих судах. 
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У заявках зазначаються: 

 прізвище, ім'я та по батькові, рік народження затриманої або взятої під варту особи; 

 у вчиненні якого злочину ця особа підозрюється чи обвинувачується; 

 місце тримання затриманої чи взятої під варту особи (найменування ІТТ); 

 місце розгляду справи в суді чи проведення слідчої дії; 

 строк доставки затриманої або взятої під варту особи (дата, час); 

 вимоги до режиму тримання (ізоляції) затриманих або взятих під варту осіб на весь час їх 

конвоювання. 

У разі одночасного виклику слідчим суддею, судом, прокурором, слідчим осіб, що утримуються в ІТТ, 

яким повідомлено про підозру або які є обвинуваченими в одній справі та свідками в іншій, 

обов’язково робиться відповідний запис у заявці. 

Заявка слідчого чи суду на конвоювання затриманих або взятих під варту осіб надсилається за місцем 

їх тримання до ІТТ та до конвойного підрозділу з розрахунку одержання її за три доби до початку 

проведення слідчих дій чи судового засідання, але не пізніше ніж за добу до відправлення чергового 

конвойного наряду за плановим маршрутом конвоювання. 

У виняткових випадках і у справах, строки розгляду яких значно скорочені, заявка на конвоювання 

може бути направлена з розрахунку одержання її начальником ІТТ, а також командиром підрозділу не 

пізніше ніж за добу, але обов'язково з урахуванням розкладу руху конвойних нарядів на планових 

маршрутах конвоювання. 

При конвоювання до СІЗО, особова справа на особу (див. Особова справа клієнта), речі, цінності, 

документи, а також гроші, що їм належать і зберігаються в ІТТ, передаються конвою. 

Перед відправкою для участі в слідчих діях, судових засіданнях, або конвоювання до іншої установи 

терміном понад 5 годин у денний час, клієнти повинні отримати харчовий набір, або набір сухих 

продуктів відповідно до норм, встановлених законодавством, що фіксується у відповідному журналі 

під підпис утримуваної особи. 

15.1.1. Порядок приймання затриманих і взятих під варту осіб для конвоювання 

Начальник ІТТ напередодні дня відправлення затриманих і взятих під варту осіб готує на кожного з 

них картки конвойного маршруту. 

Начальник конвою (старший конвоїр), серед іншого, зобов'язаний: 

 пред'явити черговому ІТТ припис на право прийняття і здавання затриманих та взятих під 

варту осіб; 

 одержати підготовлені документи й перевірити правильність їх оформлення; 

 оглянути приміщення, де буде проводитися приймання затриманих і взятих під варту осіб, 

вилучити предмети, які можуть бути використані для втечі або нападу. 

Документи на затриманих і особові справи на взятих під варту осіб передаються начальникові конвою 

(старшому конвоїру) в опечатаних пакетах. Якщо конвоювання здійснюється за межі міста, районного 

центру, на пакети з особовими справами (див. Особова справа клієнта) наклеюються довідки з 

особових справ взятих під варту осіб з їх фотокартками. 

У випадках, коли серед конвойованих є особа, яка схильна до втечі чи нападу на конвой або яка 

скоїла особливо тяжкий злочин чи засуджена до довічного позбавлення волі, виставляється картка з 

діагональною червоною смугою, яка долучається до особової справи. 

У приміщенні, де проводиться приймання затриманих і взятих під варту осіб, повинні перебувати 

лише особи, які їх здають, а також особи, які їх приймають для конвоювання. 
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Приймання затриманих і взятих під варту осіб здійснюється по одному і полягає в їх опитуванні (у 

тому числі про стан здоров'я, наявність у них скарг або заяв), звіренні результатів опитування з 

документами, проведенні обшуку.  

У разі сумніву щодо особи затриманого або взятого під варту начальник конвою (старший конвоїр) 

звертається за відповідним роз'ясненням до чергового ІТТ. Особи, що заявили про застосування 

фізичної сили і нанесення тілесних ушкоджень, захворювання, оглядаються медичним працівником 

територіального закладу охорони здоров'я. Про результат огляду робиться запис у довідках з 

особових справ взятих під варту осіб. 

Особи, що приймаються для конвоювання, реєструються в дорожньому журналі згідно з наявними на 

них документами. Після цього вони підлягають обшуку, а їх особисті речі й продукти харчування – 

огляду. З цією метою зі складу конвою призначаються конвоїри з розрахунку один працівник на 5-7 

затриманих і взятих під варту осіб. 

Про результати обшуку та огляду начальник конвою (старший конвоїр) робить запис у дорожньому 

журналі із зазначенням прізвища виконавця. 

Виявлені в конвойованих осіб заборонені для зберігання предмети і цінності у встановленому 

порядку вилучаються та передаються з актом адміністрації ізолятора тимчасового тримання. 

Прийняттю для конвоювання не підлягають: 

 особи з неправильно оформленими на них документами або без документів; 

 хворі, які не підлягають конвоюванню за висновком лікаря; 

 жінки, які вагітні понад шість місяців або мають дітей віком до двох років – без 

супроводжуючих медичних працівників; 

 особи, одягнені не за сезоном; 

 особи, що були в контакті з інфекційними хворими і не пройшли необхідного медичного 

огляду та лабораторного обстеження – до одержання результатів; 

 особи, що не пройшли в установлений строк санітарної обробки; 

 особи, які перебувають у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. 

Якщо в конвойованих відсутній необхідний одяг або взуття (у тому числі за сезоном) і неможливо 

придбати їх через родичів затриманих і взятих під варту осіб, складається акт, який є підставою для 

видачі цим особам зазначених предметів з наявних в ІТТ. 

15.1.2. Конвоювання й охорона підсудних у судових установах 

Конвоювання підсудних (взятих під варту осіб, засуджених) із ІТТ у місцеві суди, за винятком тих, які 

обслуговуються підрозділами Національної гвардії України, та охорона їх під час судових і виїзних 

засідань, а також конвоювання у зворотному напрямку, здійснюються конвойними нарядами органів 

поліції за місцем їх дислокації на підставі встановлених документів про прийняття цих установ на 

обслуговування. 

Конвой повинен вибути з конвойного підрозділу з таким розрахунком, щоб прийняти підсудних в ІТТ і 

доставити їх за призначенням не пізніше ніж за 30 хвилин до початку судового засідання. 

Після оголошення головуючим судового засідання вироку або ухвали про обрання запобіжного 

заходу взяття під варту начальник конвою складає протокол затримання, один примірник якого 

передається під розписку головуючому, та проводить в окремому приміщенні обшук взятої під варту 

особи і огляд її речей. Заборонені для зберігання в камерах предмети та цінності, згідно з протоколом 

він, передає до слідчого ізолятора або ІТТ, де буде триматися ця особа. 

Перевезення осіб, взятих під варту в залі судового засідання, до ІТТ здійснюється на підставі копії 

вироку (витягу з нього) або ухвали суду, яка засвідчується печаткою органу судової влади і вручається 

начальникові конвою (старшому конвоїру) із зазначенням установчих даних на конвойованих. 
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У разі відмови прийняти доставленого (доставлених) до ІТТ складається акт із зазначенням причин, 

про що доповідається командирові підрозділу, який призначив конвой. Останній до усунення цих 

причин зобов'язаний забезпечити охорону конвойованих. 

15.1.3. Конвоювання й охорона затриманих і взятих під варту осіб під час проведення слідчих дій 

Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб для слідчих дій, які дозволено проводити за межами 

спеціальних установ поліції, організовує начальник ІТТ, який зобов'язаний: 

 видати наказ про призначення конвойних нарядів із числа підпорядкованих підрозділів або 

подати заявки до окремих підрозділів конвойної служби для виділення таких конвоїв; 

 встановити порядок доставлення взятих під варту осіб із ізолятора тимчасового тримання 

до місця проведення відтворення обстановки і обставин події або інших слідчих дій, а також 

перевезення цих осіб у зворотному напрямку;  

 у разі неможливості протягом світлого часу доби повернути таких осіб до установи-

відправника встановити місце тримання конвойованих та зарезервувати в найближчому ІТТ 

камеру (місце) для їх тримання; 

 організувати перевірку конвойованих осіб з метою встановлення намірів до вчинення 

протиправних дій, у тому числі втеч, захоплення заручників, прояву групової непокори чи 

нападу для забезпечення їх надійної охорони. 

Після одержання наказу на конвоювання для проведення слідчих дій начальник конвою (старший 

конвоїр) несе персональну відповідальність за стан охорони затриманих і взятих під варту осіб і 

зобов'язаний: 

 знати маршрут перевезення та порядок зв'язку, ознайомитись із особовими справами 

затриманих і взятих під варту осіб; 

 провести обшук затриманих і взятих під варту осіб перед посадкою в спеціальний 

автомобіль; 

 прибувши на місце, оглянути приміщення або місцевість, де передбачено проведення 

слідчої дії, вилучити предмети, які можуть бути використані конвойованими для нападу або 

втечі, та за згодою з особою, яка її проводить, визначити порядок охорони. 

У разі проведення слідчих дій на місцевості до складу конвою виділяється провідник зі службовим 

собакою. Про закінчення слідчої дії або необхідність її продовження в наступні дні слідчий робить 

відповідну відмітку в заявці на конвоювання, яку завіряє своїм підписом. 

15.1.4. Конвоювання й охорона затриманих і взятих під варту осіб у закладах охорони здоров'я 

Якщо за висновком медичного працівника бригади швидкої медичної допомоги затримана або взята 

під варту особа потребує стаціонарного лікування, її направляють під охороною у відповідний 

лікувально-профілактичний заклад місцевих органів охорони здоров'я. 
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При відмові лікарів у госпіталізації хворих осіб, начальник ІТТ звертається до територіальних управлінь 

охорони здоров'я, а у випадку смерті утримуваних – у прокуратуру для вжиття заходів, відповідно до 

законодавства України. 

Охорона осіб, направлених до закладів охорони здоров'я, забезпечується органом поліції, у 

провадженні якого перебуває кримінальна справа. Якщо справа розглядається судом або 

розслідується прокуратурою, то охорона забезпечується органом поліції того ж міста, району. Щодо 

справ, які перебувають у провадженні обласних органів прокуратури або суду, охорону затриманих і 

взятих під варту осіб організують Головні управління поліції в областях. 

Медичний персонал інформується щодо вимог режиму та умов перебування затриманої 

(заарештованої) особи в закладі охорони здоров'я під вартою, недопустимість розголошення 

відомостей про особу, строк її виписки та стан здоров'я. 

До направлення затриманої (заарештованої) особи до закладу охорони здоров'я керівництво органу 

поліції повідомляє ГУНП, проводить обстеження палати, в яку буде поміщена ця особа, а також 

розробляє контрольно-наглядову справу, де зосереджуються такі документи: 

 Акт обстеження спеціальної палати, в якому зазначається дата проведення обстеження; 

місцезнаходження лікувального закладу; поверх, на якому розміщена палата, технічне 

укріплення, наявність меблів, розташування кабінетів лікарів, де буде проходити лікування 

утримувана під вартою особа; наявність телефону для зв'язку з черговою частиною органу 

поліції, його номер, місцезнаходження туалету, інші дані, які мають значення для 

забезпечення надійної охорони; 

 схема розміщення палати з визначенням кабінетів медпрацівників, виходів з лікарні, інших 

уразливих місць; 

 відомості на особу, утримувану під вартою, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, 

стаття Кримінального кодексу України, за якою звинувачується або засуджена, схильність 

до вчинення протиправних дій; 

 список осіб, які мають доступ до заарештованого, завірений особою, у провадженні якої 

знаходиться кримінальна справа, скріплений печаткою; 

 список медперсоналу, який має доступ до палати, завірений головним лікарем і скріплений 

печаткою; 

 графіки перевірки та інструктажу особового складу, призначеного для охорони. 

Старший конвойного наряду зобов’язаний доповідати письмовим рапортом начальникові органу 

поліції про результати чергування. Про всі надзвичайні події, пов'язані із забезпеченням охорони 

затриманих (заарештованих) осіб у закладах охорони здоров'я, або про рішення медичного персоналу 

про виписку чи переведення особи, що охороняється, до іншої лікарні старший конвойного наряду 

негайно повідомляє оперативного чергового. 

15.2. Евакуація з ІТТ 
Евакуація клієнтів з ІТТ здійснюється у разі реальної загрози їхньому життю та здоров’ю (пожежа, 

землетрус, повінь), якщо інші заходи не забезпечують безпечного середовища. Залежно від характеру 

та інтенсивності пожежі, затоплення, а також обставин, що склалися, посилюються внутрішні та 

зовнішні пости ІТТ або забезпечується організоване покамерне виведення клієнтів та їхню охорону в 

безпечному місці чи переміщення (див. «Конвоювання…») клієнтів до сусідніх ІТТ.  

У разі пошкоджень будівлі, камер, інвентарю, обладнання ІТТ унаслідок землетрусу, вживаються 

заходи щодо попередження втечі з-під варти, виведення клієнтів у безпечне місце, надання 

домедичної допомоги потерпілим (див. «Домедична допомога»). 

У місцевостях, де трапляються випадки землетрусів і повені, порядок евакуації з ІТТ та інші питання 

організації служби в таких умовах передбачаються відповідними планами заходів органів поліції, 

погодженими з органами місцевої влади.  
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16. Процедура звільнення з ІТТ 
 

Звільнення з ІТТ регламентовано: 

1. Статтею 20 Закону України «Про попереднє ув’язнення». 

2. Розділом 6 Правил внутрішнього розпорядку в ІТТ органів внутрішніх справ України, затв. 

Наказом №638 МВС України від 02.12.2008 р. 

3. Статтями 202, 208, 209, 211, 212 КПК України. 

Порушення права на свободу та особисту недоторканість, тобто насамперед незаконне затримання, є 

грубим порушенням прав людини. Інспектор може не тільки проконтролювати законність затримання, 

вказавши на процесуальні порушення слідчому, а й негайно звільнити особу, якщо немає законних 

підстав на її утримання в поліції. 

Законодавством України чітко встановлено перелік підстав, за яких утримувані особи можуть 

звільнятися з ІТТ: 

1. коли сплив 24-годинний строк, відведений на вручення особі повідомлення про підозру після 

фактичного затримання у разі, якщо таке повідомлення не відбулось; 

2. коли сплив 72-годинний строк, відведений на обрання слідчим суддею запобіжного заходу 

щодо затриманої особи. 

У таких випадках інспектор повідомляє про це начальнику ІТТ або черговому, а ті інформують про це 

орган досудового розслідування, який затримав особу, а також прокурора. Якщо протягом 72-ти годин 

з моменту фактичного затримання не надійде ухвала слідчого судді або суду про застосування до 

затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – начальник ІТТ негайно звільняє 

затриманого. Про звільнення особи, яку утримували в ІТТ, складається протокол, копія якого 

надсилається прокуророві разом із письмовим повідомленням про факт такого звільнення. Також про 

це робиться відповідний запис в електронній базі. 

В інших випадках, коли особа прибула з місць позбавлення волі або попереднього ув’язнення, можливі 

ситуації, в яких особа також має бути звільнена: 

1. у разі скасування або зміни запобіжного заходу судом; 

2. у разі внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 

3. у разі 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. 

Якщо до ІТТ надійшло належним чином оформлене рішення слідчого, прокурора, слідчого судді чи 

суду, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, про скасування запобіжного заходу, 

начальник ІТТ, а в разі його відсутності заступник начальника ІТТ або черговий ІТТ зобов'язаний негайно 

звільнити цю особу. 

Перед звільненням особи, яка трималася в ІТТ, начальник ІТТ, а за його відсутності його заступник або 

черговий повинен звірити вирок, ухвалу суду про звільнення з-під варти з документами, на підставі 

яких ця особа була поміщена до ІТТ, і пересвідчитися в особі того, хто звільняється. 

Особа, щодо якої на день закінчення строку тримання під вартою не надійшла ухвала судді про 

продовження строку тримання під вартою – звільняється негайно. При цьому начальник ІТТ надсилає 

повідомлення особі чи органу, у провадженні  яких  перебуває  кримінальне провадження, та 

відповідному прокуророві, який здійснює процесуальне керівництво за розслідуванням. 



57 
 

  

Також начальник ІТТ зобов'язаний звільнити з-під варти підозрюваного, обвинуваченого після 

внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування до такої особи 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Після отримання документа, що підтверджує 

внесення застави, та його перевірки начальник ІТТ зобов'язаний негайно звільнити з-під варти особу 

та повідомити про це усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю. Перевірка документа, що 

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

Окрема категорія – особи, піддані адміністративному арешту (стягнення, встановлене рішенням суду), 

звільняються з ІТТ у разі закінчення строку тримання або направлення до закладу охорони здоров'я. 

При цьому на прохання особи після звільнення їй видається довідка про час перебування в установі. 

Речі, цінності, документи, а також гроші, що належать особі, яка утримувалась, повертаються під 

розписку. 
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ІІІ. ДОДАТКИ 
 

17. Підстави та порядок затримання 
17.1. Підстави для затримання 

Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, 

підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у 

випадках, визначених ст. 208 КПК. 

Загальними підставами для затримання є:  

1. якщо особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; 

2. якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність 

очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила 

злочин; 

3. якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного 

злочину, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України. 

17.2. Момент фактичного затримання 
Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися 

поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою 

службовою особою. 

17.3. Порядок затримання.  
Уповноважена службова особа, що здійснила затримання: 

1. повинна негайно повідомити затриманій особі зрозумілою для неї мовою підстави затримання 

та у вчиненні якого злочину вона підозрюється, а також роз’яснити право мати захисника, 

отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу 

підозри проти нього; 

2. зобов’язана надати затриманій особі можливість негайно повідомити про своє затримання та 

місце перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи; 

3. зобов’язана негайно повідомити про це орган (установу), уповноважений законом на надання 

безоплатної правової допомоги; 

4. про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, згідно з вимогами статті 104 КПК 

складається протокол, в якому зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) 

моменту затримання; підстави затримання; результати особистого обшуку; клопотання, заяви 

чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний перелік процесуальних прав та обов’язків 

затриманого. Протокол про затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим.  

5. Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а також надсилається прокурору. 

Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати сімдесяти двох годин 

з моменту затримання. 

Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше шістдесяти годин з моменту затримання 

повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї 

запобіжного заходу. 

Кожен, хто понад строк, передбачений КПК, тримається під вартою або позбавлений свободи в інший 

спосіб, має бути негайно звільнений. 
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18. Законні підстави для поміщення в ІТТ 
Особа може бути поміщена в ІТТ, якщо вона має один з перелічених статусів: 

1. Особа затримана за підозрою в учиненні кримінального правопорушення. 

2. Особа затримана на підставі ухвали слідчого судді. 

3. Стосовно особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 3 діб 

(якщо доставляння ув’язнених до СІЗО у цей період неможливе через віддаленість або 

відсутність належних шляхів сполучення, вони можуть утримуватись в ІТТ не більше 10 діб). 

4. Особа засуджена і прибула з СІЗО та установ виконання покарань у зв’язку з розглядом справи в 

суді або проведенням з нею слідчих (розшукових) дій. 

5. Особа є адміністративно арештована – за відсутності спеціального приймальника для утримання 

осіб, підданих адміністративному арешту. 

Законними підставами для прийняття до ІТТ доставлених осіб, є: 

1. Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складений уповноваженою 

службовою особою відповідно до вимог ст.ст. 104, 208, 209 КПК. 

2. Ухвала слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

3. Рішення або ухвала суду про тримання під вартою. 

4. Вирок суду, що набрав чинності, про засудження до позбавлення волі особи, яка не перебувала 

під вартою. 

5. В окремих випадках, що визначається потребою в проведенні слідчих дій – ухвала слідчого судді, 

суду щодо вже засудженої особи. 

6. Ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу. 

7. Постанова районного суду, районного у місті, міського чи міськрайонного суду про застосування 

адміністративного арешту. 

8. Протокол про адміністративне затримання осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів 

і психотропних речовин, в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного 

огляду, з'ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин; 

9. рішення начальника Головного управління (управління), Служби безпеки України або 

начальника територіального органу Національної поліції про превентивне затримання, прийняте 

у порядку ст. 15-1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом». 

Жінки, які тримаються під вартою, мають право мати при собі дітей віком до трьох років. Підставою 

для прийняття матері з дитиною є свідоцтво про народження або інші документи, що підтверджують 

батьківські права на дитину. При необхідності для дітей установлюються дитячі ліжка. 
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19. Умови тримання осіб в ІТТ 
Умови тримання осіб в ІТТ мають забезпечити їх особисту безпеку та базові потреби для нормальної 

життєдіяльності. 

Під час ізоляції особи в ІТТ, найбільше часу вона перебуває в камерах, тому важливо щоб обладнання 

цих приміщень дозволяло забезпечити фізіологічні потреби людини. 

19.1. Мінімальні вимоги до умов тримання у камерах ІТТ, визначені 

національним законодавством і міжнародними стандартами 
Мінімальні розміри камери 

 Висота стелі не нижче 2,5 м; 

 відстань між стінами не менша за 1,5 м; 

 загальна площа камери не менше 7 м2 ; 

 корисна площа на одну особу із розрахунку 4 м2 без урахування площі місць загального 

користування (стіл, лави) та санітарного вузлу (клозет та умивальник). 

Устаткування та обладнання камер 

 Одно або двоярусні ліжка розміром 1,9 м. на 0,7 м. без билець, повздовж стіни обладнані 

шпунтованою дошкою шириною 20 см; 

 стіл для прийняття їжі із розрахунку 0,5 погонних метри на одну особу; 

 табурети або лави із розрахунку 0,5 погонних метри на одну особу; 

 настінна шафа або тумбочки (одна на 2 особи); 

 радіодинаміки, які включаються/відключаються з коридору, з можливістю регулювання 

гучності з середини камери; 

 антена ефірного телебачення; 

 розетки 220 В;  

 кабіна санітарного вузла (унітаз/клозет) з дверима які відчиняються назовні  та змивним 

напівавтоматичним краном . Висота стін кабіни не менше 1,5 м   від рівня підлоги клозету 

 умивальник із постійним доступом до проточної води, в тому числі гарячої; 

 вікно (розмір не менше ніж 1/6 площі камери ); 

 система сигналізації про надзвичайні події (кнопка виклику постового). 

Освітлення в камерах 

Обов’язкова наявність природнього та штучного освітлення. Мінімальний рівень освітлення має бути 

достатнім, аби людина з нормальним зором могла прочитати друкований текст на аркуші А4 з 

відстані витягнутої руки. Числовий показник відповідно до вимог Державних будівельних норм, має 

бути не менше 150 люкс. 

Опалення та вентиляція в камерах 

У камерному блоці температура повітря не повинна бути нижчою за 18 градусів Цельсія. У камерах 

повинна бути пасивна припливно-витяжна вентиляція та примусова механічна вентиляції. У холодну 

пору року, примусова механічна вентиляція повинна мати функцію підігріву холодного повітря. 

Інші мінімальні вимоги 

Клієнти мають бути забезпечені постільними речами із розрахунку на одну особу : 

 матрац;  

 ковдра; 

 подушка; 

 наволочка; 

 простирадло (2 шт.); 

 рушник (2 шт.). 
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Крім того в кожному ІТТ має бути передбачені місця для зустрічі затриманих із захисником, 

відвідувачами,  проведення слідчих дій, місце для прогулянки на свіжому повітрі тощо. Вимоги до 

обладнання зазначених приміщень визначені в нормативних актах, перелічених вище. 

Нормативно правові акти, які регламентують умови тримання осіб в ІТТ 

 Державні будівельні норми України. «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для 

мало мобільних груп населення». ДБН В.2.2-17:2006. Затверджені наказом Мінбуду від 

02.11.2006 р. №362 

 Наказ МВС України від 27.12.2006 № 1261 «Про введення в дію відомчих будівельних норм 

України «Будинки і споруди відомча інструкція з проектування кімнат затриманих і 

доставлених чергових частин органів внутрішніх справ. Загальні положення та типові проектні 

рішення. ВБН В.2.2.-1-2006»; 

 Наказ МВС України від 20.01.2005 № 60дск «Про затвердження Інструкції про роботу 

ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ України»; 

 Наказ МВС України від 02.12.2008 № 638 «Про затвердження Правил внутрішнього 

розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України»; 

 Наказ МВС від 25.09.2006 № 946 «Про затвердження норм забезпечення господарським 

інвентарем кімнат для затриманих чергових частин, ізоляторів тимчасового тримання, 

приймальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальних 

приймальників для осіб, підданих адміністративному арешту, пунктів тимчасового 

перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні»; 

 Рекомендації Європейського комітету із питань запобігання катуванням чи нелюдському або 

такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ЄКПТ).  
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20. Нормативна база щодо захисту й обробки 

персональних даних 
1. Конституція України 

Статтею 32 КУ гарантоване основоположне право людини на повагу до приватного та сімейного життя.  

2. Загальна декларація прав людини  

У ст. 12 Загальної декларації прав людини вказується: «Ніхто не може зазнавати безпідставного 

втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, 

тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від 

такого втручання або таких посягань».  

3. Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права 

 У ст. 17 Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права формулювання в частині незаконного 

втручання було розширено і звучить так: «Ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного 

втручання в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його 

житла або таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань на його честь і репутацію. Кожна 

людина має право на захист закону від такого втручання чи таких посягань. 

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

Право на захист персональних даних передбачене в ст. 8 Конвенції, в якій зазначено, що «Кожен має 

право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції; органи 

державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли 

втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах 

національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання 

заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб». 

5. Конвенція Ради Європи про захист осіб у зв’язку автоматичною обробкою персональних 

даних  

В липні 2010 р. Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв’язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних та Додатковий протокол до неї.  

6. Директиви Європарламенту 

 Директива № 2002/58/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо обробки 

персональних даних і захисту конфіденційності в секторі електронних засобів зв'язку 

(Директива про конфіденційність і електронні засоби зв'язку). 

 Директива № 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС «Про захист фізичних осіб 

при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24 жовтня 

1995 року. Зокрема, в Преамбулі до Євродирективи спеціально підкреслено: 

«Враховуючи, що з урахуванням важливості розвитку технологій, використовуваних 

для прийому, передачі, маніпуляцій, реєстрації, збереженні чи повідомленні звукових 

і візуальних даних, які стосуються фізичних осіб, який відбувається в інформаційному 

суспільстві, дана Директива повинна застосовуватися до обробки, що використовує 

такі дані».  

7. Закон України «Про захист персональних даних». 

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення  

 Стаття 188-39 «Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних»,  

 стаття 188-40 «Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини». 
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9. Кримінальний кодекс України  

 Ст. 182 «Порушення недоторканності приватного життя» 

 

10. Типовий порядок обробки персональних даних, затверджений Наказом Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини  «Про затвердження документів у сфері захисту 

персональних даних» від 08.01.2014  № 1/02-14. 

 

11. Порядок повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

Про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів 

персональних даних, про структурний підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, 

пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, а також оприлюднення вказаної інформації 

(затверджений Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Про затвердження 

документів у сфері захисту персональних даних» від 08.01.2014  № 1/02-14).  
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