
Ольга Шульженко
foi+request-71640-

e01115ea@dostup.pravda.com.ua

Щодо розгляду звернення

Міністерством юстиції України розглянуто Ваше звернення від 04 липня 

2020 року, оформлене як запит на отримання публічної інформації, щодо 

питання території, на яку поширюється юрисдикція України, та в межах 

компетенції повідомляється таке.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

публічною інформацією визнається 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.

Доступ до інформації забезпечується, зокрема, шляхом надання інформації 
за запитами на інформацію. Запит на інформацію – це прохання особи до 

розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 

володінні.
Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати інформацію про 

систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник (частина перша 

статті 1, пункт 2 частини першої статті 5, пункт 5 частини першої статті 15, 

частина перша статті 19 вказаного Закону).
З огляду на викладене зазначаємо, що зміст Вашого звернення свідчить 

про необхідність отримання Вами роз’яснення законодавства в порядку та у 

строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян».
Крім того, зауважуємо, що, 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 року № 228, Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань надає 

роз’яснення та організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з 
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діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та 

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

актів, які ним видаються.
Водночас у контексті порушених у Вашому зверненні питань зазначаємо, 

що Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року 

проголошено незалежність України і створення самостійної української 
держави – України та встановлено, що територія України є неподільною і 
недоторканною; віднині на території України мають чинність виключно 

Конституція і закони України.
12 вересня 1991 року Верховна Рада України прийняла Закон України 

«Про правонаступництво України», яким, зокрема, передбачено, що державний 

кордон Союзу РСР, що відмежовує територію України від інших держав, та 

кордон між Українською РСР і Білоруською РСР, РРФСР, Республікою 

Молдова за станом на 16 липня 1990 року є державним кордоном 

України (стаття 5).

Відповідно до Конституції України Україна є суверенна і незалежна 

держава. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є 

унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною 

і недоторканною.
Систему адміністративно-територіального устрою України складають: 

Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і 
села. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, 
Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, 
Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, 
Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, 
Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 

області, міста Київ та Севастополь (статті 1 та 2, частини перша, друга 

статті 133 Конституції України). 
Разом з тим зазначаємо, що згідно зі статтями 1, 3 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» тимчасово окупована територія України є 

невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції 
та законів України. Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року. 
Для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається 

сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 
внутрішні води України цих територій; внутрішні морські води і територіальне 

море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) 
економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та 

прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які 
поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм 

міжнародного права, Конституції та законів України; надра під територіями, 
повітряний простір над цими територіями.
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Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про особливості 
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» 

тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях на 

день ухвалення цього Закону визнаються частини території України, в межах 

яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація 

Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль, а саме 

сухопутна територія та її внутрішні води у межах окремих районів, міст, селищ 

і сіл Донецької та Луганської областей; внутрішні морські води, прилеглі до 

сухопутної території, надра під територіями, повітряний простір над цими 

територіями.
Водночас повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Заступник Міністра                                                        Олександр БАНЧУК

Олена Денісова 271 15 13

____________________________________________________________________________________________________________________

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

«Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


