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Про надання відповіді 
 

Обласною державною адміністрацією розглянуто інформаційний запит 
від 24 квітня 2021 року про надання публічної інформації, який надійшов через 
сайт «Доступ до Правди». За результатами розгляду порушених питань 

повідомляє наступне. 
 

Питання 1. 
Правовою основою оборони держави є Конституція України, а правові 

засади, ціль та порядок використання земель оборони визначено Законами 
України «Про використання земель оборони», «Про Збройні Сили України», 
«Про оборону України», Положення про організацію квартирно- 
експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом 
Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за 
№ 1590/24122. 

 
Питання 2. 
Правовий режим майна, закріпленого за військовими частинами, 

закладами, установами та організаціями Збройних Сил України визначено 
Законами України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», 
«Про використання земель оборони», Земельним кодексом України, Порядком 
відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого 
військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які 
вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Державної спеціальної 
служби транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
22 травня 2013 року № 436. 

 
Питання 3. 
Використання земель оборони в господарських цілях регламентовано 
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Законами України «Про використання земель оборони», «Про правовий режим 
майна у Збройних Силах України», Земельним кодексом України, Порядком 
відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого 
військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які 
вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної 
спеціальної служби транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 травня 2013 року № 436. 

 

Заступник голови  
обласної державної адміністрації                                                      Вадим ЧАБАН 
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