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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

розглянуло запит на публічну інформацію Аліси Юрченко від 29.04.2021 та 

повідомляє. 

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» визначено, що публічна інформація – відображена та задокументована 

будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або 

створена у 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. 

Разом з тим, слід зазначити, що Закон України «Про використання земель 

оборони» визначає правові засади і порядок використання земель оборони. 

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про використання 

земель оборони» військові частини за погодженням з органами місцевого 

самоврядування або місцевими органами виконавчої влади і в порядку, визначеному 
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Кабінетом Міністрів України, можуть дозволяти фізичним і юридичним особам 

вирощувати сільськогосподарські культури, випасати худобу та заготовляти сіно на 

землях, наданих їм у постійне користування. 

Враховуючи зазначене та згідно з частиною третьою статті 22 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», Мінекономіки направляє на розгляд запит на 

публічну інформацію Аліси Юрченко від 29.04.2021 та про результати розгляду 

пропонуємо поінформувати запитувача у встановлений законодавством термін. 

 

Додаток: на 1 арк. (на першу адресу). 
 

 

Заступник Міністра 

розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України                                                  Тарас ВИСОЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земліна О.І. 200 47 73* 40 63 


	n22

