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На Ваш запит повідомляємо, що відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» публічною є 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.

Визначальним для публічної інформації є те, що вона повинна бути 
заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним 
суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.

Надаємо копії Угоди про адміністративне співробітництво між 
Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та 
шахрайству (OLAF) і Офісом Генерального прокурора від 11.02.2021, а також 
Угоди про продовження співпраці між Офісом Генерального прокурора та 
Базельським інститутом управління від 02.02.2021.

Угода про продовження співпраці між Офісом Генерального прокурора 
та Базельським інститутом управління передбачає сприяння шляхом надання 
практичних рекомендацій та допомоги зусиллям Офісу Генерального 
прокурора щодо повернення активів, які були незаконно привласнені 
колишніми високопосадовцями України та пов’язаними з ними фізичними та 
юридичними особами. Цілі та заходи співпраці вказані в тексті Угоди.

Угода про адміністративне співробітництво між Європейським 
управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) і 
Офісом Генерального прокурора укладена на виконання ст. 459 Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергетики і їхніми державами- 
членами, з іншої сторони, а також Додатку XLIII до цієї Угоди. Вона створює 
правову підставу для спільної роботи двох органів у боротьбі з шахрайством 
та корупцією у контексті фінансових інтересів ЄЄ. Мета та сфери співпраці 
вказані в тексті Угоди.

Водночас організаційно-розпорядчими документами Офісу 
Г енерального прокурора не передбачено накопичення узагальненої 
інформації щодо всієї комунікації з питань домовленостей про співпрацю між 
Базельським інститутом управління, Європейським управлінням з питань
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запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) за всіма запитуваними 
критеріями. Надати таку інформацію не є можливим.

Крім того повідомляємо, що протягом 2020-2021 років зустрічі 
Генерального прокурора І. Венедіктової з представниками Базельського 
інституту управління Департаментом міжнародно-правового співробітництва 
Офісу Генерального прокурора не організовувалися.

Водночас відбулося дві зустрічі Генерального прокурора 
І. Венедіктової з Директором OLAF В. Італою:

1) 11.02.2021 - піл час візиту до інституцій Європейського Союзу у 
складі урядової делегації на чолі з Прем'єр-міністром України Д. Шмигалем 
Генеральним прокурором І. Венедіктовою та Генеральним Директором OLAF 
В. Італа у м. Брюссель (Королівство Бельгія) підписано Угоду про 
адміністративне співробітництво між Європейським управлінням з питань 
запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF). Склад урядової делегації 
формувався Кабінетом Міністрів України, до складу делегації від органів 
прокуратури України входила Генеральний прокурор І. Венедіктова;

Так, з 09.02.2021 по 12.02.2021 Генеральний прокурор І. Венедіктова 
перебувала у службовому відрядженні в м. Брюссель (Королівство Бельгія), 
м. Гаага (Королівство Нідерланди) та м. Люксембург (Велике Герцогство 
Люксембург). Офісом Генерального прокурора відповідно до кошторису 
витрат здійснено відшкодування таких витрат:

-проживання в готелі «WILTCHER'S» (м. Брюссель) - у сумі
23 740,61 гри;
- добові - у сумі 5 173,91 грн;
- страховий поліс - у сумі 114,00 грн;
- тест на COVID-19 - у сумі 4580,50 грн.

2) 09.11.2021 - під час візиту делегації Офісу Генерального прокурора 
до м. Брюссель (Королівство Бельгія) з метою проведення двосторонніх 
зустрічей з представниками Європейського Союзу відбулася зустріч 
Генерального прокурора І. Венедіктової з Генеральним Директором OLAF 
В. Італою. До складу делегації Офісу Генерального прокурора входили 
Генеральний прокурор І. Венедіктова, начальник Департаменту міжнародно- 
правового співробітництва Офісу Генерального прокурора Д. Літкевич та 
радник Генерального прокурора Н. Питель.

Так, з 08.11.2021 по 11.11.2021 делегація у складі І. Венедіктової, 
Д. Літкевича та Н. Питель перебували у службовому відрядженні в 
м. Брюссель (Королівство Бельгія) та м. Люксембург (Велике Герцогство 
Люксембург). Офісом Генерального прокурора відповідно до кошторису 
витрат здійснено відшкодування таких витрат:
Генеральний прокурор І. Венедіктова:

- проживання в готелі «The Hotel» (м. Брюссель) - у сумі
13 218,77 грн.;
- проживання в готелі «Park Inn Hotel Luxembourg City»
(м. Люксембург) у сумі 5 399,29 грн;
- добові - у сумі 3 310,57 грн;
- страховий поліс - у сумі 159,41 грн;
- тест на COVID-19 - у сумі 2019,84 грн;
- переліт літаком - у сумі 23 010,00 грн.



Радник Генерального прокурора Н.Питель:
-проживання в готелі «The Hotel» (м. Брюссель) - у сумі 
10 505,56 грн.;
-проживання в готелі «Park Inn Hotel Luxembourg City»
(м. Люксембург) у сумі 5 399,29 грн;
-добові - у сумі 3 310,57 грн;
-страховий поліс - у сумі 159,41 грн;
-тест на COVID-19 - у сумі 2019,84 грн;
-переліт літаком - у сумі 23 010,00 грн.

Начальник Департаменту міжнародно-правового співробітництва 
Д. Літкевич:

-проживання в готелі «The Hotel» (м. Брюссель) - у сумі 
10 453,49 грн.;
-проживання в готелі «Park Inn Hotel Luxembourg City»
(м. Люксембург) у сумі 5 372,53 грн;
-добові - у сумі 3 332,91 грн;
-страховий поліс - у сумі 159,41 грн;
-тест на COVID-19 - у сумі 2009,83 грн;
-переліт літаком - у сумі 8450,00 грн.

Одночасно надаємо копію Меморандуму про взаєморозуміння між 
Офісом Генерального прокурора та Національним антикорупційним бюро 
України, з однієї сторони, і Швейцарською агенцією з розвитку та 
співробітництва, з іншої сторони, стосовно впровадження проекту 
«Повернення активів та доброчесність державного сектору в Україні» - 
Фаза 1.

Меморандум як міжвідомчий міжнародний договір, що укладається 
Офісом Генерального прокурора, підготовлено та підписано відповідно до 
вимог ст. ст. 93, 94 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 
№ 1697-VII.

Меморандум має на меті запобігання корупції та допомогу у 
поверненні викрадених активів, зокрема, надання сприяння у взаємодії з 
компетентними органами іноземних країн при розслідуванні кримінальних 
проваджень стосовно колишніх високопосадовців України, щодо інших 
злочинів, пов’язаних із організованою злочинністю, відмиванням доходів, 
шахрайством тощо.

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