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На допомогу  
практикам

_______________________________ ЗОЗ
Адреса: _____________________________
_____________________________ ПІП заявника
Адреса (місце реєстрації): ___________________
_____________________________________________
паспорт серії ______ № ___________, виданий 
________________________ РВ УМВС України в
__________________ області від ____________ р.

ЗаПит 
щодо доступу до персональних даних

У період з______________ до___________________ 20___ р. я звертався за 
медичною допомогою до ____________________________________.

_______________________20__ р. мені було проведено оперативне втру-
чання. Сьогодні __________________ я продовжую перебувати на стаціонар-
ному лікуванні. 

Згідно з ч. 1 ст. 285 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 39 Закону Укра-
їни «Основи законодавства України про охорону здоров’я», пацієнт, який 
досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної інформа-
ції про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними 
медичними документами, що стосуються його здоров’я. Відповідно до абз. 2 
ч. 2 Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлу-
мачення ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та ст. 12 
Закону України «Про прокуратуру» (справа К. Г. Устименка), медична 
інформація, тобто свідчення про стан здоров’я людини, історію її хвороби, 
про мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз мож-
ливого розвитку захворювання, в тому числі про наявність ризику для 
життя і здоров’я, за своїм правовим режимом належить до конфіденцій-
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ної, тобто інформації з обмеженим доступом. Лікар зобов’язаний на вимогу 
пацієнта, членів його сім’ї або законних представників надати їм таку 
інформацію повністю і в доступній формі. 

У статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» зазначено, що практика Євро-
пейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) є джерелом права. Правова 
позиція ЄСПЛ стосовно надання копій медичних документів, зокрема, в 
рішенні у справі «К.Х. та інші проти Словаччини» від 28.04.2009 р. є такою: 
«Пам’ятаючи про те, що реалізація права на повагу до особистого та сімей-
ного життя, передбаченого ст. 8 Європейської конвенції, повинна бути 
практичною й ефективною, Суд дотримується думки, що такий позитивний 
обов’язок повинен бути розширений, зокрема у справах, подібних до тієї, 
що є предметом цього розгляду, коли йдеться про персональні дані, щоб 
уможливити виготовлення копій документів з персональними даними».

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про захист персональних 
даних», суб’єкт персональних даних має право на доступ до своїх персо-
нальних даних. 

Враховуючи наведене, на підставі ч. 1 ст. 285 Цивільного кодексу  
України, ч. 1 ст. 39 Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я», ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», ―

прошу:
Надати мені належним чином завірені копії таких документів: 
1) журналу реєстрації аналізів та їх результатів (форма 250/о) (з відо-

браженням проведених мені аналізів);
2) журналу реєстрації ультразвукових досліджень (форма 048/о) (з відо-

браженням проведених мені досліджень);
3) медичної карти стаціонарного хворого, який перебував на стаціонар-

ному лікуванні в _________________________ в період з ___________________ 
до ____________________ (форма 003/о); 

4) журналу запису оперативних втручань у стаціонарі (з відображен-
ням проведених мені оперативних втручань) (форма 008/о).

Копії запитуваних документів прошу надати наручно, у строк, визна-
чений Законом України «Про захист персональних даних». 

Додаток:
Копія паспорта. 

________________20__ р.     ПІП 


