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Про інформування
Державна аудиторська служба України опрацювала Ваші запити на
публічну інформацію від 13 жовтня 2021 року (вх. від 18.10.2021 № С-1015 та
№ С-1016) і в межах повноважень повідомляє.
Держаудитслужба на виконання звернення від 10.08.2021 № 11-06-8302/21
передала Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань,
розташованому у місті Києві, загальні довідки про результати перевірок
використання державного майна, розташованого на території Комплексу
відпочинку «Пуща-Водиця» та Будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного
управління справами.
За результатами розгляду зазначених матеріалів Територіальне управління
Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві, розпочало досудове
розслідування
у
кримінальному
провадженні
від
18.08.2021
№ 620201100020000286 за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.
Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» таємна інформація – інформація, доступ до якої
обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення
якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається
інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю
досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» обмеження доступу до інформації
здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог,
зокрема, з метою запобігання злочинам або для підтримання авторитету і
неупередженості правосуддя.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має право відмовити в
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задоволенні запиту в таких випадках, зокрема, інформація, що запитується,
належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини
другої статті 6 цього Закону.
Відповідно до частини першої статті 222 Кримінального процесуального
кодексу України відомості досудового розслідування можна розголошувати
лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому
вони визнають можливим.
Слід зазначити, що відповідно до статті 387 Кримінального кодексу
України за розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового
розслідування передбачено відповідальність.
З огляду на зазначене та керуючись статтею 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації», Держаудитслужба відмовляє в наданні
запитуваної інформації, позаяк вона належить до категорії інформації з
обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.
У разі незгоди з прийнятим рішенням Держаудитслужби відповідно до
статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право
його оскаржити.
Заступник Голови

Юлія СОЛЯНІК

Ольга Ямкова 425 32 31
___________________

Персональні дані, вказані Вами в запиті, захищає та обробляє Держаудитслужба відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту згідно із законодавством.

