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Ваш запит щодо скасування арештів майна у кримінальних провадженнях 
№ 42014000000000069 від 06.03.2014 та № 42014000000000369 від 08.05.2014 
розглянуто.

Повідомляємо, що станом на час винесення рішень Вищим 
антикорупційним судом про скасування арештів, накладених на майно Я., а саме 
станом на 02.04.2021 та 08.04.2021, а також станом на 21.04.2021 останній не мав 
жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні 
№ 42014000000000069 від 06.03.2014.

Документи, які стосуються виділення матеріалів про накладення арешту 
на майно Я., перебувають в кримінальному провадженні № 42014000000000369 
від 08.05.2014, де він має статус підозрюваного.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42014000000000369 здійснюється Головним слідчим управлінням Національної 
поліції України, матеріали провадження, після визначення підслідності 18.11.2019 
за ГСУ НП України, у повному обсязі передані органу досудового розслідування, 
у тому числі, клопотання та ухвали про накладення арешту на майно. Слідчими 
суддями чи судом судові рішення про скасування арешту майна в даному 
кримінальному провадженні не приймалися.

Одночасно 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. °ФІС Генерального прокурора
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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


