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Мета 

 

Відповідно до статті 5.8 Всесвітнього антидопінгового кодексу антидопінгові 

організації повинні отримувати, оцінювати та обробляти антидопінгові дані з 

усіх доступних джерел з метою інформованого сприяння ефективному, 

розумному і пропорційному плану розподілу тестувань, при плануванні 

цільового тестування, та/або для формування підґрунтя для розслідування 

випадку можливого порушення антидопінгового правила. 

Всі слідчі дії, що проводяться НАДЦ, проводяться з дотриманням норм та 

стандартів Всесвітнього антидопінгового кодексу, правил розслідування та 

норм чинного законодавства. Відділ розслідувань повинен виконувати свої 

завдання з повагою до доброчесністю, професіоналізом та конфіденційністю. 

 

 

1. Визначення: 

 НАДЦУ – Національний антидопінговий центр України 

 Спортсмен - будь-яка особа, яка змагається у спорті на міжнародному рівні або 

на національному рівні. Антидопінгова організація має право на власний 

розсуд застосовувати антидопінгові правила до спортсмена, який не є 

спортсменом міжнародного рівня та/або спортсменом національного рівня, а 

отже, включати їх у визначення "спортсмен".  

 Допоміжний персонал спортсмена - будь-який тренер, менеджер, агент, 

персонал команди, лікар, масажист, середній медичний персонал, батьки або 

будь-яка інша особа, яка працює зі спортсменом, лікує або допомагає 

спортсмену, який бере участь у спортивних змаганнях чи готується до них. 

 Анонімний інформатор - особа, яка анонімно надає інформацію НАДЦ 

(наприклад, через конфіденційну гарячу лінію за номером +38(044) 456-37-41) 

 Інформатор - особа, яка надає інформацію НАДЦ та не приховує своєї особи. 

 Канали комунікації - спеціальний номер телефону та веб-сайт, за допомогою 

якого може бути надано інфрмацію. 

 Підозрюваний - особа, про яку надають інформацію. 

 Викривач - інформатор, якому офіційно надано статус Викривача, у звязку із 

підписанням угоди з НАДЦ, яка визначає його / її права та обов'язки. 

 Повідомлення - передача інформатором до НАДЦ інформації про можливе 

порушення антидопінгових правил з використанням доступних каналів 

комунікації. 

 

2. Збір антидопінгових відомостей 

НАДЦ отримує інформацію про діяльність та поведінку, що передбачає або 

вказує на вживання допінгу, з усіх доступних джерел, включаючи спортсменів 

та допоміжний персонал спортсменів, а також від представників громадськості, 

у тому числі від викривчів або анонімних інформаторів (наприклад, через 

конфіденційну гарячу лінію), офіцерів допінг-контролю, лабораторій, 

фармацевтичних компаній, національних спортивних федерацій та асоціацій, 



організаторів змагань, правоохоронних органів, інших регуляторних та 

дисциплінарних органів та засобів масової інформації. Відділ розслідувань 

НАДЦ може самостійно вирішувати, як проводити розслідування та коли воно 

має бути завершене. Повідомлення може бути зроблено будь-якою особою, яка 

має інформацію або має обґрунтовану підозру у порушенні антидопінгових 

правил. Це може стосуватися порушення, яке вже було скоєно або тільки буде 

вчинено. 

Уся інформація та / або докази будуть оцінені відділом розслідувань для 

визначення ступеня обгрунтованості та корисності. 

 

3. Повідомлення може стосуватися таких осіб: 

 спортсмена; 

 члена допоміжного персоналу спортсменів: тренер, лікар, фізіотерапевт та інші; 

 офіцера допінг контролю; 

 співробітника НАДЦ. 

 

4. Канали комунікації: 

 Телефонний дзвінок на номер +38(044) 456-37-41. 

 Заповнення форми на веб-сайті НАДЦ 

 У виняткових обставинах допустимо повідомлення в іншій формі. 

 

5. Процедура повідомлення. 

5.1 Особа, яка отримала інформацію про порушення антидопінгових правил, 

повідомляє про це працівника відділу розслідувань НАДЦ, використовуючи один із 

двох доступних каналів комунікації. З цього моменту особа стає Інформатором у 

значенні цієї Політики. 

 

5.2 Доступ до наданої інформації має виключно: 

 директор НАДЦ; 

 заступник директора НАДЦ; 

 працівники відділу розслідувань НАДЦ; 

 

5.3 Кожна особа, яка отримує доступ до інформації, наданої Інформатором, 

зобов'язується зберігати її джерело як суворо конфіденційне, включаючи в першу 

чергу персональні дані Інформатора, якщо вони були їм надані. Принцип 

конфіденційності може бути порушений виключно за письмовою згодою Інформатора 

та у випадках, передбачених законом. 

 

5.4 Якщо він / вона використовує в якості каналу комунікації форму, доступну на веб-

сайті НАДЦ, Інформатор отримує на свою електронну адресу, якщо така надається, 

авто-відповідь, що підтверджує отримання повідомлення. 

6. Надання статуса «Викривач» 

https://nadc.org.ua/povidom-pro-doping/
https://nadc.org.ua/povidom-pro-doping/


6.1 Отримавши повідомлення, директор або заступник дирктора НАДЦ приймає 

рішення про надання Інформатору статуса «Викривач». З цією метою аналізуються, 

зокрема, такі аспекти: 

 Чи підпадають дії описані в повідомлені в сферу заборонених дій, викладених в 

антидопінгових правилах НАДЦ; 

 Чи не закінчився строк позовної давності; 

 Чи є надана інформація надійною; 

 Чи є обґрунтовані підстави, що наданої інформації достатньо для відкриття 

справи  про порушення антидопінгових правил; 

 Чи є повідомлення достатньо точним; 

 Чи не перевищує важливість інформації ризик для Викривача та його близьких 

людей, спричинений можливим розглядом справи; 

 Чи існує реальний ризик того, що в ході розслідування слід буде розкрити особу 

Викривача. 

6.2 Рішення про надання статусу Викривача приймається без будь-якої невиправданої 

затримки. 

6.3 Надання статусу Викривача є добровільним та вимагає згоди Викривача. 

6.4 До надання статусу Викривача або якщо Викривач відмовляється прийняти цей 

статус, НАДЦ має право задавати Інформатору додаткові запитання до його / її 

повідомлення. Він / вона не зобов'язані давати відповіді. 

6.5 Статус Викривача надається на підставі письмової угоди, укладеної між 

Інформатором та НАДЦ. Зміст угоди конфеденційний. 

7. Права та обов'язки: 

7.1 Інформатор користується правом: 

 розмови із працівником відділу розслідувань НАДЦ перед тим, як зробити 

повідомлення, з метою отримання поради та прояснення сумнівів; 

 отримання інформації про надання / відмову у наданні статусу Викривача, 

разом із обґрунтуванням; 

 щоб його / її персональні дані зберігалися як суворо конфіденційні, незалежно 

від подальшого розгляду справи. Від конфіденційності може бути відмовлено 

лише в обґрунтованих випадках, за письмовою згодою Викривача. 

7.2 Інформатор має такі обов'язки: 

 робити повідомлення добросовісно та на обґрунтованих підставах; 

 передавати НАДЦ виключно достовірну інформацію. У разі виникнення 

сумнівів щодо правдивості даних, якими він володіє, він / вона повідомляє про 

це відділ розслідувань НАДЦ; 



 утримуватися від будь-яких дій, які можуть спричинити ризик для нього, його 

сім'ї чи інших осіб. Якщо такий ризик виникає, він / вона негайно інформує про 

це відділ розслідувань НАДЦ. 

 

7.3 Викривач має право: 

 отримати консультацію на кожній стадії провадження; 

 отримувати інформацію про висновки, зроблені в процесі - лише тоді, коли 

відділ розслідувань НАДЦ вважає доцільним, однак не раніше, ніж до 

закінчення провадження; 

 мати доступ до будь-якої інформації, переданої НАДЦ, на кожній стадії 

провадження; 

 заздалегідь отримати інформацію про намір НАДЦ оприлюднити факт 

відкриття провадження у справі на підставі повідомлення; 

 щоб його персональні дані зберігалися як суворо конфіденційні на тій самій 

основі, що і у випадку з Інформатором; 

 

7.4 Викривач має наступні зобов’язання: 

 

 зобов’язання Інформатора, передбачені пунктом 7.2; 

 співпрацювати з НАДЦ добросовісно та на обґрунтованих підставах; 

 утриматися від порушення антидопінгових правил; 

 уникати будь-якої діяльності, яка може перешкоджати довгостроковому 

провадженню; 

 отримати згоду НАДЦ на будь-яку діяльність, яка впливає на хід розгляду 

справи; 

 зберігати в конфіденційності всю інформацію про провадження, навіть після 

його завершення, включаючи його / її роль у провадженні, та дотримуватися 

правила, згідно з яким лише НАДЦ уповноважено передавати в засоби масової 

інформації дані про розгляд справи; 

 прочитати цю політику та прийняти її принципи.  

 

8. Директор та заступник директора НАДЦ можуть вирішувати чи можливе 

зупинення частини санкцій, накладених на нього в процесі провадження за порушення 

антидопінгових правил. 

 

9. Права та обов'язки НАДЦ. 

 

9.1 З моменту отримання повідомлення НАДЦ має право: 

 передавати інформацію про порушення антидопінгових правил іншій 

національній антидопінговій організації або WADA, за необхідності; 

 передавати інформацію про порушення антидопінгових правил до 

компетентних органів; 



 регулярно спілкуватися з Викривачем, задавати додаткові запитання; 

 розірвати угоду у разі порушення її положень або недотримання правил цієї 

Політики. 

 

9.2 На НАДЦ покладаються такі зобов'язання: 

 оприлюднити цю Політику; 

 забезпечити конфіденційність інформації та матеріалів по справі, отриманих від 

Інформатора або Викривача; 

 перевіряти достовірність інформації, наданої Інформатором та Викривачем; 

 забезпечити захист персональних даних Інформатора або Викривача; 

 

10. Комунікація між відділом розслідувань НАДЦ та Викривачем відбувається будь-

яким способом, який забезпечує безпеку переданої інформації та захист інтересів 

Викривача. Спілкування у письмовій формі, у форматі телефонної розмови, 

відеоконференції або безпосередньої зустрічі слід вести під запис.  

 

11. Викривач має право відмовити у наданні пояснень, які могли б його звинуватити, 

відмовити у відповіді на запитання, поставлене співробітником відділу розслідувань 

НАДЦ, відмовити у наданні запитуваного документа, а також у будь-який час 

припинити співбесіду . 

 

12. Пред’явлення звинувачення підозрюваному та провадження у Дисциплінарній 

комісії. 

12.1 З моменту отримання повідомлення відділ розслідувань НАДЦ докладає всіх 

зусиль та використовує всі наявні джерела інформації для отримання доказів, що 

підтверджують порушення антидопінгових правил та дозволяють пред'явити 

звинувачення підозрюваному. 

12.2 Якщо в ході процесу НАДЦ не отримає додаткових доказів, а матеріали, подані 

Викривачем, виявляться надійними, НАДЦ висуває звинувачення у порушенні 

антидопінгових правил проти підозрюваного. Якщо є необхідість розкрити особу 

Викривача, обов’язково треба отримати його / її письмову згоду. У разі відмови НАДЦ 

припиняє провадження у справі, не висуваючи звинувачення підозрюваному. 

12.3 Якщо Викривач погоджується розкрити свою особу у зв'язку із звинуваченням, 

працівник відділу розслідувань інформує його про всі можливі наслідки цього, зокрема 

про потенційну необхідність давати показання перед Дисциплінарною комісією та 

відповідати на заяви підозрюваного. 

12.4 НАДЦ докладає всіх зусиль для забезпечення того, щоб контакт між Викривачем 

та підозрюваним або його законним представником відбувався опосередковано, 

шляхом письмової кореспонденції. 

 

 


