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Міністерство юстиції України розглянуло Ваше звернення (оформлене у вигляді 
запиту на отримання публічної інформації) від 02 березня 2020 року щодо  

визначення терміна «першочергове відведення земельної ділянки», наведеного у 

пункті 14 частини першої статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», і в межах компетенції повідомляє таке.

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 (стаття 1 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації»).
Проте запитувана Вами інформація не є публічною у розумінні Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», а питання, порушене у Вашому запиті, за 

своїм змістом передбачає надання відповіді у порядку, визначеному Законом України 

«Про звернення громадян».
При цьому, керуючись положеннями частини другої статті 6 та частини 

другої статті 19 Конституції  України, пункту 3 частини першої статті 7 Закону 

України «Про центральні органи виконавчої влади», підпунктів 32, 33 пункту 4  

Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 р. № 228, Мін’юст відповідно до 

покладених на нього завдань надає роз’яснення з питань, пов’язаних із діяльністю 

Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ 

та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також 

стосовно актів, які ним видаються. 

Ваш запит на отримання публічної інформації не стосується питань, які пов’язані 
з діяльності Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», частини третьої статті 7 Закону України «Про звернення 

громадян» Ваш запит на отримання публічної інформації  листом від 04 березня 

2020 року № 10615/ПІ-Б-663/8.2.4 направлено до Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру.

Додаток: 1 арк. в 1 прим. 

Перший заступник Міністра                                                         Євгеній ГОРОВЕЦЬ
Яцків Ірина 271 16 92

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.
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