
Прокуратура України 
КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОКУРАТУРА 

вул.Предславинська, 45/9, м.Київ-150, 03150 факс: 524_82-90 

Шевченківська окружна прокуратура 
міста Києва 

Олександр 

Відповідно п.З ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» направляю за належністю запит Олександра, який надійшов на 
електронну пошту про надання інформації щодо ходу досудового 
розслідування кримінального провадження № 12018100100006317 та з інших 
питань. 

Про результати розгляду повідомити автора у передбачений 
законодавством строк. 

Олександру роз'яснюю, що порядок надання відомостей досудового 
розслідування та права сторін кримінального провадження визначено 
Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Відповідно ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування 
можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в 
якому вони визнають можливим. 

Додаток: на ]_ арк. першому адресату. 

Начальник відділу 
організації прийому громадян, 
розгляду звернень та запитів 

Київська міська прокуратура 
№27-2245ВИХ-21 від 

14.06.2021 



Прокуратура України 
КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОКУРАТУРА 

вул.Предславинська, 45/9, м.Київ-150, 03150 ф а к с : 524_82-90 

Деснянська окружна прокуратура 
міста Києва 

Олександр 
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ВІДПОВІДНО П.З ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» направляю за належністю запит Олександра, який надійшов на 
електронну пошту про надання інформації щодо ходу досудового 
розслідування кримінального провадження № 42018101030000126 та з інших 
питань. 

Про результати розгляду повідомити автора у передбачений 
законодавством строк. 

Олександру роз'яснюю, що порядок надання відомостей досудового 
розслідування та права сторін кримінального провадження визначено 
Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Відповідно ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування 
можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в 
якому вони визнають можливим. 

Додаток: на _]_ арк. першому адресату. 

Начальник відділу 
організації прийому громадян, 
розгляду звернень та запитів 

Київська міська прокуратура 
№27-2247ВИХ-21 від 

14.06.2021 



Прокуратура України 
КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОКУРАТУРА 

вул.Предславинська, 45/9, м.Київ-150, 03150 факс: 524_82-90 

Олександр 
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КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ прокуратурою розглянуто Ваш запит, який надійшов 
на електронну пошту про надання інформації щодо ходу досудового 
розслідування кримінального провадження № 42018100000000756 та з інших 
питань. 

Роз"яснюю, що статтями 1,19 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» передбачено, що публічна інформація - це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 
повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством. Запит на 
інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 
інформацію, що знаходиться у його володінні. 

Порядок надання відомостей досудового розслідування та права сторін 
кримінального провадження визначено Кримінальним процесуальним кодексом 
України. 

Відповідно ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування 
можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в 
якому вони визнають можливим. 

Поряд з цим інформую, що відповідно відомостей Єдиного державного 
реєстру судових рішень вищевказане кримінальне провадження перебуває в 
провадженні Голосіївського районного суду м. Києва. 

Начальник відділу 
організації прийому громадян, 
розгляду звернень та запитів Ж ОЛевченко 

Київська міська прокуратура 
№>27-2249ВИХ-21 від 

14.06.2021 



Прокуратура України 
КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОКУРАТУРА 

вул.Предславинська, 45/9, м.Київ-150, 03150 

Національна поліція України 
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10 

Олександр 
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ВІДПОВІДНО П.З СТ. 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» направляю за належністю інформаційний запит Олександра який 
надійшов на електронну пошту про надання інформації щодо ходу досудового 
розслідування кримінального провадження № 12019000000000373. 

Про результати розгляду інформаційного запиту прошу повідомити 
запитувача у встановлений законом термін. 

Олександру роз'яснюю, що статтею 2 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» передбачено, що його дія не поширюється на відносини 
у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом. 

Порядок надання відомостей досудового розслідування та права сторін 
— н о г о провадження визначено Кримінальним процесуальним кодексом 

Відповідно ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування 
можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі в 
якому вони визнають можливим. 

Додаток: інформаційний запит на і_ арк. першому адресату. 

Начальник відділу 
організації прийому громадян, 
розгляду звернень та запитів ОЛевченко 

Київська міська прокуратура 
№27-2250ВИХ-21 від 

14.06.2021 
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