
Прокуратура України
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 факс: (044) 280-26-03 
e-mail: office@gp.gov.ua, web: www.gp.gov.ua 

Код ЄДРПОУ 00034051

На № від----------------------- — / ----------------  ------------------  ------------------

Оглядачеві ІА «Главком»
Віталію Тараненку
vittaranenko@gmail. com

Ваш запит щодо надання інформації про кількість військовослужбовців 
Збройних сил Російської Федерації, яким оголошено підозру, починаючи з 
24.02.2022, та з інших питань розглянуто.

Роз’яснюємо, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» (далі-Закон) 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.

Законом не передбачено проведення перевірок та виокремлення інформації 
за наведеними запитувачами критеріями, а відтак і створення нової інформації.

Ураховуючи викладене повідомляємо, що відомості про зареєстровані 
кримінальні правопорушення (провадження) та результати їх розслідування 
узагальнюються у звітності за формою № 1 «Єдиний звіт про кримінальні 
правопорушення», яка формується на підставі даних, внесених до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань користувачами інформаційної системи, 
щомісячно, наростаючим підсумком з початку звітного періоду (року) у розрізі 
окремих статей та розділів Кримінального кодексу України за регіоном вчинення 
кримінального правопорушення.

У звітності, яка формується органами прокуратури України, відомості про 
осіб, які притягнуті до кримінальної відповідальності, за запитуваними Вами 
параметрами не виокремлюються.
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Разом з тим інформуємо, що за наявними даними Департаменту нагляду у 
кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного 
конфлікту, Офісу Генерального прокурора, в період з 24.02.2022 по 17.05.2022 
правоохоронними органами повідомлено про підозру 52 військовослужбовцям 
Збройних Сил Російської Федерації за різними статтями Кримінального кодексу 
України (в залежності від установлених обставин - за статтями 110, 111, 408, 437, 
438 КК України). За цей же період до кримінальної відповідальності притягнуто 4 
військовослужбовців Національної гвардії Російської Федерації (в залежності від 
установлених обставин -  за статтями 110, 437, 438 КК України), 51 учасника 
підконтрольних Збройним Силам Російської Федерації військових формувань 
Л/ДНР (в залежності від установлених обставин -  за статтями 110, 111, 260, 438 
КК України). Крім того, відповідно до інформації, яка міститься у матеріалах 
наявних кримінальних проваджень, унаслідок агресії Російської Федерації у 
період з 24.02.2022 по 20.05.2022 на території України загинуло 4503 цивільні 
особи.

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

Водночас повідомляємо, що наявна узагальнена інформація з порушуваних 
Вами питань повномасштабного вторгнення Російської Федерації постійно 
оновлюється на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та доступна за 
посиланням https://www.gp. gov .ua.

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.
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