
Діяльність  
Офісу Генерального прокурора 
В СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ 



тиск на бізнес з боку правоохоронців  
(шляхом застосування не співмірних цілям провадження 
кримінально-правових заходів)  

порушення прав інвесторів  
(шляхом  здійснення шахрайських дій, привласнення майна, 
рейдерського захоплення тощо)  

репутаційні втрати суб'єктів 
господарської діяльності 
 (факти наявності проваджень щодо фірм, у 
яких довгий час не приймаються остаточні 
рішення)  



довіра бізнесу до 
правових механізмів 
захисту від 
злочинних посягань 

правоохоронна система 
не є інструментом тиску 
на бізнес  
і не має зв'язків із 
бізнесом 



з моменту запровадження Генеральним прокурором у 2017 році окремих заходів, 
спрямованих на недопущення корупційного тиску на бізнес:  

 

• 2017 (118 884 – клопотань всього / 96 331 – задоволено (81%) 

 

• 2018 (96 122 - клопотань всього / 72 764  –  задоволено  (76%) 

  

• 2019 (95 441 – клопотань всього/ 69 712  –  задоволено  (73%) 

 
дані за 2020 будуть на початку квітня 2021 



постійно діючі робочі групи 
представників Офісу ГП та ключових 
бізнес-асоціацій 

Офіс Генерального прокурора – 

Департамент кримінально-

правової політики та захисту 

інвестицій, у взаємодії з іншими 

підрозділами Офісу,    

    

  

ефективне співробітництво, шляхом 

застосування механізму постійних і 

прозорих контактів 



50  

робочих 

зустрічей 

85  

кримінальних 

проваджень  

(галузевий 

контроль) 

МРГ 
з розробки 

стандартів 

діяльності 

організаційні 



процесуальне 

керівництво 

підроблення лікарських препаратів  

 

незаконне використання знаків для товарів 

 

надання оцінки законності переоглядів 

товарів на митниці за дорученнями 

правоохоронних органів 



ЗАХИСТ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

У межах повноважень: 

 

 

 

 

 

 

 

• контроль за дотриманням стандартів, з метою запобігання «замовним» кримінальним 
провадженням, рейдерству, незаконному втручанню та тиску на господарську 
діяльність. 

• забезпечення контролю за кримінальними провадженнями стосовно службових осіб, 
які вчиняли посягання на законну діяльність суб'єктів господарювання; 

 

• контроль за дотриманням законодавства органами досудового розслідування з метою 
недопущення незаконного вилучення майна та активів, зупинки господарської 
діяльності;  

• запровадження стандартів для прокурорів у кримінальних 
провадженнях щодо суб’єктів господарювання; 

• вжиття координаційних та наглядових заходів щодо 
протидії та забезпечення ефективного досудового 
розслідування злочинів відносно суб'єктів інвестиційної 
діяльності та щодо протиправного втручання у їх 
діяльність – визначено ПРІОРИТЕТОМ діяльності органів 
прокуратури на 2021 рік ; 



Дякую за увагу! 


