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Обласн а  д ержавн а  адмін істрація  розглянула  Ваш  запи т  на  інформацію 

•  щодо  можли вості  використання  для  сільськогосподарськи х  потреб  земель 

оборони ,  на  яких  розташовувал и ся  військові  полігони ,  які  на  теперішній  час  не 

ви кори стовуються  для  потреб  бой ової  підготовки  військ  Збройних  Сил 

України ,  та  в  межах  повн оважен ь  повідомляє  наступне. 

Згідно  з  п.1  ст.  77  Земельн ого  кодексу  України  землями  оборони 

ви зн ачаються  землі,  надані  для  розміщен н я  і  постій н ої  діяльності  військових 

частин,  устан ов,  вій ськово н авчальн и х  закладів,  п ідпри ємств  чи  організацій 

Збройних  Сил  Україн и ,  інших  вій ськови х  формуван ь,  утворен и х  відповідно  до 

закон одавства  України .  Також,  у  п.  2  ст.  77  вказан о,  що  землі  оборони  можуть 

перебувати  л и ше  в  державн ій  власності.  Положен н я  статті  92  Земельного 

кодексу  Україн и  свідчить  про  те,  що  земельн і  ділянки  державн ої  чи 

комунальної  власності  н адаються  на  праві  постій ного  користування. 

Відповідн о  до  ст.  4  Закону  України  "Про  використання  земель  оборони" 

дозволяти  фізичним  та  юридичним  особам  ви рощувати  сільськогосподарські 

культури,  випасати  худобу  та  заготовляти  сіно  на  землях,  наданим  їм  у  постійне 

користування,  можуть  військові  частини  за  погоджен н ям  з  органами  місцевого 

самоврядуван н я  або  місцеви ми  органами  ви кон авчої  влади  і  в  порядку 

визначеному  Кабін етом  Мін істрів  України . 
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