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МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

(Мінекономіки) 
вул. М. Грушевського 12/2,  м. Київ, 01008  тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71 

E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 37508596 

  

                                                                                              На  № ___________ від  ___________ 
 

Гр. Богатирю В. 
foi+request-80364-

1808bcxx@xxxxxx.xxxvda.com.ua  

Про розгляд запиту 
на публічну інформацію 
 

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України розглянуло Ваш запит на публічну інформацію від 04.01.2021, який 
надійшов від Секретаріату Кабінету Міністрів України листом від 12.01.2021  
№ 675/0/2-21, та повідомляє.  

Відповідно до Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 (зі змінами), Мінекономіки є 
головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-

геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у 
сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в 
агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, 
використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості 
ґрунтів. 

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань геодезії, 
картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 14.01.2015 № 15, Держгеокадастр є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і який 
реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної 
діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного 
кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в 
частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель 
усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів. 

За інформацією Державної служби України з питань геодезії, картографії 
та кадастру, наданою листом від 15.01.2021 № ПІ-2/5-0.16-35/69-21, 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД 
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Дійсний з 19.08.2020 10:31:12 по 19.08.2022 10:31:12 

Мінекономіки 

Н4В"HВВ&0$}4КО  
 

2851-06/4397-09 від 25.01.2021 
16:32:29 

 

mailto:xxxxxxxx@xx.xxx.xx
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF#n12


2 

 

Держгеокадастром Вам надано відповідь та скановані копії запитуваних 
документів, розпорядником яких є Держгеокадастр (копія листа додається). 
 

 

Додаток: на 56 арк. в 1 прим.  
 
 

Заступник Міністра  
розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України                                     Тарас ВИСОЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дербуш 200-47-73*4059 


