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Ваш запит щодо надання інформації про стан досудового розслідування 
у кримінальних провадженнях № 42017030000000089 від 21.03.2017 та 
№ 42016030000000195 від 30.08.2016 прокуратурою області розглянуто.

За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі -  ЄРДР) у 
кримінальних провадженнях № 42017030000000089 та № 42016030000000195 
повідомлення про підозру не здійснювалось, а за результатами досудового 
розслідування 29.12.2017 та 14.02.2019 відповідно прийняті рішення про їх 
закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв’язку із встановленням 
відсутності у діяннях складу кримінальних правопорушень.

Стосовно надання інформації про проведені слідчі (розшукові) дії у ході 
досудового розслідування кримінальних проваджень № 42017030000000089 та 
№ 42016030000000195 повідомляю наступне.

Частиною першою ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» визначено, що таємною інформацією є інформація, доступ до якої 
обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону. Таємною 
визнається, серед іншого, інформація, яка містить таємницю досудового 
розслідування.

Пунктом 5 частини першої ст. З КПК України встановлено, що досудовим 
розслідуванням є стадія кримінального провадження, яка починається з 
моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і 
закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду 
обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 
медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності.

У частині другій ст. 214 КПК України, зокрема, передбачено, що досудове 
розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР.

Таким чином, одержана у кримінальному провадженні інформація містить 
таємницю досудового розслідування. Доступ до такої інформації мають 
учасники кримінального провадження та інші особи.

Так, КПК України регламентує спеціальний порядок ознайомлення 
учасників кримінального провадження з інформацією, створеною (одержаною) у 
ході досудового розслідування.
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Інші особи, які не є учасниками кримінального провадження, можуть 
реалізувати своє право на отримання відповідної інформації за наявності підстав, 
передбачених частиною першою ст. 222 КПК України.

Частина інформації, яку Ви просите надати, одержана у ході проведення 
досудового розслідування у конкретних кримінальних провадженнях та містить 
таємницю досудового розслідування, отримати яку можливо виключно в 
порядку, визначеному КПК України.

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

Згідно інформацій прокурорів, якими здійснюється нагляд за додержанням 
законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального 
керівництва, Ви не є учасником вищезгаданих кримінальних проваджень, а тому 
підстав для надання інформації стосовно проведених у ході досудового 
розслідування слідчих (розшукових) дій на даний час не встановлено.

Одночасно роз’яснюю, що у відповідності до частини першої сту23 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність 
розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, 
вищого органу або суду.

Начальник відділу організації прийому 
громадян, розгляду звернень та запитів 
прокуратури області


