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1. ВСТУП 

Ця Політика визначає спосіб проведення слідства та інших заходів відділом 

розслідувань НАДЦ. Це стосується всіх заходів, пов’язаних зі збором даних та 

слідчими заходами, які вживає відділ.  

Ця Політика підлягає регулярному перегляду, оцінці та оновленню. 

 

2.  ВІДДІЛ РОЗСЛІДУВАНЬ 

Відділ розслідувань складається з керівника, якому допомагають слідчі та аналітики. 

Основним завданням  є розслідування можливих порушень антидопінгових правил або 

недотримання Всесвітньої антидопінгової програми, робота з Інформаторами та 

Викривачами, а також співпраця, за необхідності, з іншими установами, 

антидопінговими організаціями та правоохоронними органами. 

Керівник належним чином організовує роботу в відділу. 

 

3. ПРОЦЕС РОЗСЛІДУВАННЯ 

Усі аспекти Інформаторів, Викривачів та слідчих дій викладені в Політиці захисту 

свідків, доступній у розділі «Розслідування» на веб-сайті Національного 

антидопінгового ценрту. 

 

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ 

Проводячи слідство, відділ розслідувань НАДЦ дотримується Всесвітнього 

антидопінгового кодексу та міжнародних стандартів, а також правових норм, визнаних 

у всьому світі. Відділ повинен виконувати свою роботу чесно, етично та професійно. 

 

5. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

Відділ розслідувань діє незалежно від решти підрозділів НАДЦ та підпорядковується 

безпосередньо директору. Він може проводити будь-які розслідування, які він вважає 

доцільними, відповідно до цієї політики. 

6. ФІНАНСУВАННЯ 

Відділ розслідувань НАДЦ може провести будь-яке розслідування, яке, на його думку, 

є доцільним у межах свого бюджету. Якщо потрібні додаткові кошти, запит 

надсилається директору НАДЦ. 

 



7. ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА 

Якщо в ході розслідування порушується яке-небудь правове питання, відділ 

розслідувань НАДЦ вимагає юридичної консультації у юрисконсульта НАДЦ. 

 

8. ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ І МАТЕРІАЛЬНІ ДОКАЗИ 

а- Електронні дані  

Оперативні дані відділу розслідувань, тобто дані, що використовуються для підтримки 

поточного розслідування, включаючи особисті дані, повинні зберігатися в захищеному 

та зашифрованому середовищі в НАДЦ, окремо від усіх інших відділів або інших баз 

даних НАДЦ . 

Будь-яка додаткова інформація щодо цього викладена в Політиці щодо збору 

антидопінгових відомостей. 

б-Речові докази 

Будуть описані, оцінені та зареєстровані всі речові докази, включаючи, зокрема, 

документи, фотографії, відео, продукти та / або відповідні упаковки, викинуті медичні 

вироби тощо. Усі речові докази зберігаються в захисному контейнері, доступ до якого 

обмежений. 

 

9. КОМУНІКАЦІЯ 

Обмін розвідувальними даними з особами або організаціями, що не входять до складу 

НАДЦ (наприклад, правоохоронними органами), повинен здійснюватися із 

використанням зашифрованих засобів і відповідати найвищим стандартам безпеки. 

 

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

Протягом усього свого періоду процес розслідування залишатиметься конфіденційним, 

доки він не буде завершений і остаточний звіт не буде поданий директору НАДЦ. Під 

час слідства відділ розслідувань може співпрацювати з іншими департаментами НАДЦ 

з метою отриманн інформації та консультацій. 

Будь-яке розголошення інформації відділу розслідувань НАДЦ будь-якому іншому 

департаменту НАДЦ відбувається на підставі обмеженого доступу, і будь-які особи, які 

отримують таку інформацію, повинні дотримуватися суворої конфіденційності. 

 

 

 



11. ЗАВЕРШЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ 

Після завершення слідства відділ розслідувань інформує директора НАДЦ про 

завершення розслідування, надаючи всі найважливіші деталі. 

Відділ розлідувань також подає директору НАДЦ звіт, що містить рекомендації та 

посилання. 

Потім, вся інформація, яка була підставою для початку розслідування, передається 

компетентному департаменту / організації з метою притягнення до відповідальності та 

врегулювання справи. 

Якщо справа стосується недотримання Всесвітнього антидопінгового кодексу, 

відповідна інформація передається до Всесвітнього антидопінгового агентства. 

За певних обставин НАДЦ може передати справу до правоохоронних органів, 

дисциплінарних органів, компетентних для певної професії, та інших відповідних 

організацій та установ. 


