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Ваш запит про надання інформації щодо наявності кримінальних 
проваджень відносно окремих осіб, а також з інших питань розглянуто в межах 
компетенції.

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, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

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.

Закон не передбачає проведення перевірок за запитуваними критеріями, 
з’ясування обставин, аналізу тощо.

З урахуванням викладеного повідомляємо, що згідно з даними 
інформаційної системи «Система електронного документообігу органів 
прокуратури України» в Офісі Генерального прокурора (Генеральній прокуратурі 
України) наявне листування щодо діяльності ДП «Гарантований покупець».

Водночас, без проведення додаткової перевірки неможливо установити 
відповідність листів запитуваним Вами критеріям.

Крім того, відповідно до ст. 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.

З урахуванням викладеного повідомляємо, що оприлюднення відомостей з 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 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,
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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.

Зокрема, ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України 
передбачено що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише 
з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони 
визнають можливим.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 296 Цивільного кодексу України ім'я фізичної 
особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального 
правопорушення, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може 
бути використане (обнародуване) лише в разі набрання законної сили 
обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про 
адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом.

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

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.
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