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Донецькою обласною прокуратурою Ваш запит № 126-21 від 20.07.2021 
щодо отримання інформації про представників незаконних збройних формувань, 
які є організаторами підпільної в’язниці «Ізоляція» та мають статус підозрюваних 
осіб у кримінальних провадженнях, на підставі Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», розглянуто.

Роз’яснюю, що згідно із Законом України «Про доступ до публічної 
інформації» публічна інформація - це 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.

Цей Закон не передбачає надання пояснень і коментарів з будь-яких питань, 
роз'яснень правового характеру, у тому числі щодо дії та застосування норм 
чинного законодавства з урахуванням конкретних обставин, а від так створення 
нової інформації.

При цьому повідомляю, що під процесуальним керівництвом Донецької 
обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП в Донецькій області розслідується 
кримінальне провадження № 12014100080007021 від 13.08.2014 за ч. 2 ст. 149, ч. 1 
ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 255 КК України за фактами 
жорстокого поводження з цивільним населенням, яке опинилось під владою 
сторони збройного конфлікту, з боку представників окупаційної адміністрації на 
території приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «Ізоляція», розташованого 
за адресою: м. Донецьк, Будьонівський район, вул. Світлого шляху, буд. № 3.

В межах кримінального провадження повідомлено про підозру 15 особам, 
зокрема 4 особам з числа керівного складу підпільної в’язниці «Ізоляція», 
4 конвоїрам, 7 оперативним співробітникам не передбаченого законами України 
воєнізованого формування «МГБ ДНР».

Точна кількість осіб, які на даний час, у тому числі станом на 01.07.2021, 
незаконно утримуються на території (ПрАТ) «Ізоляція» під час досудового 
розслідування не встановлено.
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Одночасно повідомляю, що в рамках досудового розслідування по 
вищевказаному кримінальному провадженню Лягіну Р.В. про підозру у вчиненні 
кримінальних правопорушень не повідомлялось та будь якого іншого 
процесуального статусу, як сторони кримінального провадження, йому не 
визначалось.

Інформація надається згідно з п. 1 ст. 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» протягом п’яти робочих днів.

У разі незгоди з наданою відповіддю, Ви маєте право оскаржити її відповідно 
до вимог ч. 1 ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Заступник керівника 
Донецької обласної прокуратури В. Ткачук


