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Шановний Ігоре Костянтиновичу!

На Ваш запит на інформацію , який надійш ов на електронну адресу Вищої 

ради юстиції 10 січня 2017 року за вх. №  6/0/16-17, щодо надання р о з’яснень з 

правових питань в частині оформлення земельної ділянки, повідомляємо 

наступне.
Згідно з частиною  перш ою статті 1 Закону У країни «Про доступ до 

публічної інформації», публічна інформація -  це відображ ена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання су б ’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноваж ень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом.
Варто зауваж ити, що запит на інформацію  -  це прохання особи до 

розпорядника інформації надати публічну інформацію , що знаходиться у його 

володінні (частина перш а статті 19 названого Закону).
З урахуванням зазначеного та відповідно до повноваж ень Вищої ради 

юстиції, визначених чинним законодавством У країни, запитувана Вами 

інформація не є публічною  інформацією  Вищ ої ради юстиції.
На підставі викладеного та згідно з пунктом 1 частини першої 

статті 22 Закону У країни «Про доступ до публічної інформації», у задоволенні 

Вашого запиту на інформацію  відмовлено.
Д ана відмова може бути оскарж ена до суду в порядку, визначеному 

Кодексом адміністративного судочинства України.

Слід зазначити також: згідно з даними автоматизованої системи 

діловодства відсутні відомості, які б свідчили про надходж ення Ваших 

звернень для розгляду.
Д одатково інформуємо, що Законом У країни «Про безоплатну правову 

допомогу» передбачено право громадян на отримання в повному обсязі

mailto:xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx


безоплатної первинної правової допомоги, а також  мож ливість певної категорії 
осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, 

передбачених цим Законом.
Згідно з полож еннями статті 15 даного Закону суб'єктами надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в У країні є: центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; адвокати, вклю чені до Реєстру 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Крім того, відповідно до Н аказу М іністерства ю стиції України 

від 24 травня 2016 року №  1487/5 викладено в новій редакції Положення про 

центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Згідно з 

підпунктом другим пункту 7 вказаного П олож ення одним із основних 

завданнями центрів є забезпечення надання безоплатної первинної правової 

допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги.

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в 

Київській області перебуває за адресою: вул. Гайок, 4-а, м. Біла Церква, 

Київська область; Виш невський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: вул. П івденна, 5-6, 

м. Вишневе, Київська область.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 

0-800-213103.

З повагою

Голова Вищої ради правосуддя

Відділ по роботі зі зверненнями, 

запитами на інформацію та 

забезпечення особистого 

прийому громадян


