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Міністерство інфраструктури України на Ваш запит
від 18.04.2022 року інформує про наступне.

У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської 
Федерації проти України, Указами Президента України від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 р. 
№ 133/2022 та від 18 квітня 2022 р. № 259/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», введено на території України з 24 лютого 2022 року 
та відповідно продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 
хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб. 

Відповідно до частини 6 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана в 
передбачені цим Законом строки через настання обставин непереборної сили, 
допускається відстрочка в задоволенні запиту на інформацію. 

Обставини непереборної сили – надзвичайні та невідворотні обставини, що 
об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, зокрема загроза війни, 
збройний конфлікт, ворожі атаки, загальна військова мобілізація, військові дії, 
оголошена та неоголошена війна тощо.

Відповідно пункту 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на період дії правового 
режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи 
людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 
Конституції України. 

Тому, опрацювання Вашого запиту на публічну інформацію буде 
відновлено в Міністерстві інфраструктури України  у строки, визначені в статті 
20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» після перемоги 
України та припинення чи скасування воєнного стану на території України.
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Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації 
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
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