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ПРОЕКТ 
вноситься народним 

депутатом України 
_____________ 
(посв. № _____) 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
«Про внесення змін до Закону України «Про охоронну діяльність» 

(щодо врегулювання порядку діяльності особистого охоронця)» 
__________________________________ 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. Внести зміни до Закону України «Про охоронну діяльність» 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 2, ст.8): 

1) частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«особистий охоронець – фізична дієздатна особа, яка пройшла навчання у 

відповідному сертифікованому органі та має відповідну професійну підготовку і 
відповідну кваліфікацію охоронця для надання послуг, відповідно до договору з 
захисту особистої безпеки, життя та здоров’я індивідуально визначеної фізичної 
особи, шляхом попередження, запобігання або усунення  загрози, недопущення 
впливу негативних факторів (діяльність або бездіяльність) протиправного 
характеру.». 

2) частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон регулює відносини суб'єктів господарювання під час 

організації та здійснення ними охоронної діяльності, а також діяльність фізичних 
осіб спрямовану на здійснення послуг, відповідно до договору, з захисту 
особистої безпеки, життя та здоров’я індивідуально визначеної фізичної особи.». 

3) частину третю статті 4 доповнити абзацом наступного змісту:
«затверджує типову форму договору про надання послуг особистого 

охоронця.». 

4) доповнити Закон після розділу IV розділом IVI такого змісту:

«Розділ IVI 

ДІЯЛЬНІСТЬ З НАДАННЯ ПОЛУГ ОСОБИСТОГО ОХОРОНЦЯ 
Стаття 171. Діяльність особистого охоронця 
1. Правовою основою діяльності особистого охоронця є Конституція

України, Закон України «Про охоронну діяльність та інші нормативно правові-
акти в сфері охоронної діяльності.  
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2. Особистими охоронцями можуть бути фізичні дієздатні особи не 
молодше 21 року, які пройшли відповідне навчання та мають необхідну 
професійну підготовку, відповідну кваліфікацію охоронця та досвід роботи, 
відповідають моральним, діловим та психологічним якостям, а також за станом 
здоров’я здатні успішно виконувати покладені на них завдання та обов’язки. 

3. Особистими охоронцями не можуть бути особи, які : 
- не мають профільної освіти відповідно до кваліфікаційних вимог 

установлених Міністерством освіти і науки України;  
- за станом здоров’я і фізичного розвитку не можуть виконувати обов’язки 

працівників персоналу охорони відповідно до вимог Міністерства охорони 
здоров’я за погодженням з Міністерством внутрішніх справ; 

- перебувають на обліку в органах охорони здоров’я з приводу психічного, 
алкоголічного чи наркотичного захворювання; 

- визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними; 
- мають непогашену судимість;  
- в установленому законом порядку мають заборону займатися охоронною 

діяльністю; 
- є громадянами інших країн, особами без громадянства чи особами, які не 

мають визначеного місця проживання. 
 
Стаття 172. Основні завдання та функції особистого охоронця 
1. Основним завданням особистого охоронця є виявлення, запобігання та 

усунення загрози або недопущення протиправних посягань на фізичну особу 
щодо якої здійснюється особиста охорона, у місцях її постійного та тимчасового 
перебування, а також захист її життя та здоров’я відповідно до покладених 
обов’язків. 

2. Основними функціями особистого охоронця є: 
- виявлення причин та умов, що створюють загрозу для забезпечення 

безпеки фізичної особи щодо якої здійснюється особиста охорона; 
- здійснення, в межах компетенції, заходів спрямованих на усунення 

причин, що можуть створювати загрозу для забезпечення безпеки фізичної особи 
щодо якої здійснюється особиста охорона; 

- здійснення заходів з безпеки фізичної особи) щодо якої здійснюється 
особиста охорона згідно умов договору про надання послуг фізичною особою з 
захисту особистої безпеки, життя та здоров’я індивідуально визначеної фізичної 
особи; 

- попереджень та припинення посягань на життя та здоров’я фізичної особи 
щодо якої здійснюється особиста охорона. 

 
Стаття 173. Права та обов’язки особистого охоронця 
1. Особистий охоронець для забезпечення діяльності з надання послуг 

спрямованих на захист особистої безпеки, життя та здоров’я індивідуально 
визначеної фізичної особи має право: 
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- придбати, зберігати та використовувати в установленому законодавством 
порядку травматичну зброю, спеціальні засоби, перелік яких визначений 
Кабінетом Міністрів України; 

- використовувати радіочастоти в установленому порядку; 
-  використовувати технічні засоби охоронного призначення та транспорт 

реагування; 
- застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та травматичну 

зброю для забезпечення охорони особистої безпеки, життя та здоров’я 
індивідуально визначеної фізичної особи. 

2. Особистий охоронець під час здійснення діяльності з надання послуг 
спрямованих на захист особистої безпеки, життя та здоров’я індивідуально 
визначеної фізичної особи зобов’язаний: 

- дотримуватися законодавства України в сфері охоронної діяльності; 
- забезпечувати охорону особистої безпеки, життя та здоров’я індивідуально 

визначеної фізичної особи; 
- припиняти, усувати, запобігати, шляхом здійснення заходів реагування, 

протиправні дії, які спрямовані на загрозу особистої безпеки, життю та здоров’ю 
індивідуально визначеної фізичної особи; 

- зберігати таємницю, що охороняється законом, конфіденційну інформацію 
про господарську діяльність суб’єктів господарювання, відомості про особисте 
життя фізичної особи щодо яких здійснюються індивідуально визначені заходи 
охорони особистої безпеки, життя та здоров’я, які стали відомі у зв’язку з 
виконанням обов’язків; 

- невідкладно повідомляти відповідні правоохоронні органи про вчинення 
протиправних дій які спрямовані на загрозу особистої безпеки, життю та здоров’ю 
індивідуально визначеної фізичної особи; 

- не вчиняти дій, що порушують громадський порядок. 
 
Стаття 174. Обов’язки фізичної особи щодо якої здійснюється особиста 

охорона 
1. Фізична особа (щодо якої здійснюється особиста охорона під час 

здійснення особистим охоронцем послуг спрямованих на захист її особистої 
безпеки, життя та здоров’я зобов’язується: 

-  укласти договір  про надання послуг особистого охоронця; 
- не розголошувати інформацію про охоронні та тактичні заходи особистих 

охоронців; 
- використовувати за призначенням видані охоронною організацією 

прибори або технічні пристрої дистанційної та стаціонарної дії;  
- виконувати законні вимоги особистого охоронця у разі нападу на особу 

щодо якої здійснюється особиста охорона, а також виконувати тактичні прийоми 
особистого охоронця у разі підвищеної загрози; 

- давати особистому охоронцю правдиву інформацію щодо  первинної 
загрози його життю якщо така має місце; 
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- виконувати вимоги чинного законодавства та пунктів договору між 
особистим охоронцем та особою щодо якої здійснюється особиста охорона; 

- не перешкоджати виконанню обов’язків особистого охоронця. 
 
Стаття 175. Договір про надання послуг особистого охоронця 
1. Фізична особа надає послуги з захисту особистої безпеки, життя та 

здоров’я індивідуально визначеної фізичної особи на підставі типового договору, 
укладеного із замовником у письмовій формі відповідно до законодавства. 

2. Типову форму договору про надання послуг фізичною особою з захисту 
особистої безпеки, життя та здоров’я індивідуально визначеної фізичної особи 
затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері охоронної діяльності. 

3. У договорі обов’язково закріплюються соціальні гарантії особистого 
охоронця, в тому числі страхування від нещасних випадків, страхування третіх 
осіб, медичне страхування.». 

 
5) частину першу статті 18 викласти в такій редакції: 
«1. Суб'єкти охоронної діяльності, особисті охоронці та правоохоронні 

органи можуть спільно організовувати взаємодію і надавати взаємодопомогу у 
діяльності, що спрямована на попередження, припинення і розкриття 
кримінальних правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку.». 

 
6) частину першу статті 19 викласти в такій редакції: 
«1. Суб'єкти охоронної діяльності, особисті охоронці організовують 

взаємодію з правоохоронними органами у формі: 
1) проведення спільних нарад, консультацій; 
2) обміну інформацією з питань попередження та припинення 

правопорушень; 
3) інших не заборонених законодавством заходів за умови, що не 

порушуються права та обов'язки суб'єктів господарювання і здійснення таких 
заходів належить до компетенції відповідного правоохоронного органу.» 

 
ІІ. Прикінцеві положення 
 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання 

чинності цим Законом: 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 
 

 
Голова Верховної Ради 

   України 


