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На Ваш запит в окремих кримінальних провадженнях роз’яснюємо, 
що відповідно статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
його дія не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які 
регулюються спеціальним законом.

Запитувана Вами інформація стосується правовідносин, які витікають з 
кримінального та кримінального процесуального законодавства.

Порядок кримінального провадження, згідно зі ст.1 КПК України, 
визначається лише кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до вимог частини 1 статті 222 Кримінального 
процесуального кодексу України відомості досудового розслідування у 
конкретних кримінальних провадженнях відносяться до таємниці слідства і 
можуть бути розголошені лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і 
в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Оприлюднення відомостей про осіб у кримінальному провадженні 
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.

Ураховуючи викладене повідомляємо, що слідчими Головного слідчого 
управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва 
прокурорів управління організації процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції 
Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у 
кримінальному провадженні № 42020000000000382 від 02.03.2020.

Офіс Генерального прокурора 
№27/3-2446ВИХ-21 від 05.08.2021



Зазначена у запиті судова справа № 757/18336/21 -к пов’язана з 
обранням одному з підозрюваних у кримінальному провадженні запобіжного 
заходу.

З метою недопущення незаконного розголошення відомостей 
досудового розслідування № 42020000000000382 старший групи прокурорів у 
кримінальному провадженні не надав дозволу на їх розголошення.

Отже надати іншу запитувану інформацію в порядку Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» немає можливості.

У разі незгоди з отриманою відповіддю, відповідно до статті 23 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право оскаржити її до 
керівництва Офісу Генерального прокурора або до суду.

Начальник відділу розгляду 
запитів на публічну інформацію М. Бурдейна


