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На Ваш запит щодо надання інформації про наявність в Єдиному реєстрі 
досудових розслідувань кримінальних проваджень відносно Підприємства 
«Джіометрі Глобал Україна», його посадових осіб, а також надання інформації у 
конкретних кримінальних провадженнях повідомляємо, що відповідно до 
Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його 
формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 
30.06.2020 № 298, (далі - Положення) облік в інформаційній системі осіб, які 
вчинили кримінальні правопорушення та які підозрюються в їх вчиненні, 
здійснюється з моменту вручення їм письмового повідомлення про підозру.

Оприлюднення відомостей про осіб у кримінальному провадженні, у тому 
числі заявників, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, здійснюється 
відповідно до вимог Конституції України, Кримінального процесуального 
кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист 
персональних даних», за наявності їх згоди, в разі набрання законної сили 
обвинувальним вироком суду щодо них чи дозволу слідчого або прокурора, які 
відповідно уповноважені на здійснення досудового розслідування та нагляду за 
додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі 
процесуального керівництва у конкретному кримінальному провадженні.

Разом з тим, надання відомостей про вчинення кримінальних 
правопорушень посадовими особами Підприємства «Джіометрі Глобал Україна» 
можливе відповідно до гі. 6 глави 4 розділу І Положення, з додержанням вимог 
Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про захист 
персональних даних», за умови отримання їх згоди та зазначення їх анкетних 
даних, у тому числі дати народження.

Одночасно роз’яснюємо, що відповідно до ст. 2 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» його дія не поширюється на відносини у сфері звернень 
громадян, що регулюються спеціальним законом.

Порядок доступу до матеріалів кримінального провадження, інформації у 
ньому та відомостей у кримінальному провадженні регулюється Кримінальним 
процесуальним кодексом України, тобто спеціальним законом.

Щодо надання інформації про Підприємство «Джіометрі Глобал Україна» у 
зазначених у запиті кримінальних провадженнях від 15.06.2017

Офіс Генерального прокурора 
27/3-5142ВИХ-20 від 03.12.2020

Гчі 

О.



№ 42017101070000142 та від 02.08.2018 № 42018101080000137 повідомляємо, 
що запит в цій частині, відповідно до вимог частини 3 статті 22 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», направлено для розгляду до Київської 
міської прокуратури та Київської місцевої прокуратури № 7.

У разі незгоди з відповіддю Ви вправі її оскаржити відповідно до ст. 23 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» керівництву Офісу 
Генерального прокурора або до суду.

Н ачальник відділу розгляду  
запитів на публічну інформацію


