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______________ № _________________ На № _______________ від __________ 
 

          Алісі ЮРЧЕНКО  

 
Про надання роз’яснення    

 
Шановна пані Алісо! 

 

Розглянувши Ваш запит від 01 червня 2021 року, який надійшов до 
обласної державної адміністрації через сайт «Доступ до Правди», повідомляємо 
наступне. 

Питання 1.  
Запит на отримання публічної інформації надійшов до Херсонської 

обласної державної адміністрації 01 червня 2021 року, який зареєстровано через 
систему електронного документообігу АСКОД за № Ю-171/21/82. 

Питання 2. 

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 Кабінетом Міністрів України, можуть дозволяти 
фізичним і юридичним особам вирощувати сільськогосподарські культури, 
випасати худобу та заготовляти сіно на землях, наданих їм у постійне 
користування.  

Однак, порядок надання військовими частинами дозволів фізичним і 
юридичним особам на вирощування сільськогосподарських культур, випасання 
худоби та заготівлі сіна на землях, наданих їм у постійне користування 

відсутній. 
Разом з тим слід враховувати, що згідно з частиною другою           

статті 20 Земельного кодексу України зміна цільового призначення земель 
проводиться органами виконавчої влади або органами місцевого 
самоврядування, які приймають рішення про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу цих ділянок у 
власність або надання у користування відповідно до повноважень, визначених 
статтею 122 цього Кодексу. 

Отже, за відсутності зміни цільового призначення земельної ділянки, яка 
належить до земель оборони, така ділянка не може використовуватись у 
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господарських цілях. 

Погодження і затвердження документації із землеустрою, визначено 

статтею 186 Земельного кодексу України. 
Так, за період з 01 січня 2019 по 01 червня 2021 року Херсонською 

обласною державною адміністрацією не погоджувалися документації із 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою зміною 

цільового призначення із земель промисловості, транспорту, енергетики, 
зв’язку, оборони та іншого призначення на землі сільськогосподарського 
призначення, для  надання їх під сінокосіння і випасання худоби. 

Питання 3. 
За період з 01 січня 2019 по 01 червня 2021 року розпорядження голови 

Херсонської обласної державної адміністрації про надання дозволів фізичним і 
юридичним особам на вирощування сільськогосподарських культур, випасання 
худоби та заготівлі сіна із земель промисловості, транспорту, енергетики, 
зв’язку, оборони та іншого призначення, згідно частини першої статті 4 Закону 
України «Про використання земель оборони», не видавалися. 
 

З повагою 

 

Заступник голови обласної  
державної адміністрації                                                           Едуард НАУМЕНКО 
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