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№  2021-44 від 14.07.2021 року

Твано-Франківська обласна держ авна адміністрація

public@jf.gov.ua

ЗДІТИТ

на отримання публічної інформації

Звертаюсь до Вас згідно із положеннями Законів України «Про інформацію», «Про 
доступ до публічної інформації», «Про охорону навколишнього природнього середовища», а 
також Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень 
та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція).

Згідно зі статтею 31 Лісового кодексу України, обласні державні адміністрації у межах 
своїх повноважень на їх території «передаю т ь у  власність, надаю т ь у  пост ійне корист ування  
дня ведення лісового  господарст ва земельні л ісові ділянки, що перебуваю т ь  у  держ авній  
власності, на відповідній т ерит орії».

Зважаючи на це. прошу згідно із Законом України «Про доступ до публічної 
інформації» повідомити:

1) чи надавала Івано-Франківська ОДА в постійне користування для ведення лісового 
господарства державним лісогосподарським підприємством земельні ділянки протягом 
01.07.2019-12.07.2021? Якщо так, прошу надати номери всіх відповідних рішень.

2) чи звертались протягом 01.07.2019-12.07.2021 державні лісогосподарські 
підприємства з проханням надати в постійне користування для ведення лісового господарства 
земельні ділянки. Якщо так. то прошу надати всі копії відповідних звернень.

Відповідь на цей запит прошу надіслати у передбачений чинним законодавством 
п 'ятиденний термін, на мою електронну адресу: b.kuchenko@epl.org.ua

З повагою.

Богдан Кученко4-
* ,
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Іва
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УКРАЇНА
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Богдану КУЧЕНКУ
вул.
м. Київ, 03179 
b.kuchenko@epl.org.ua

За результатами розгляду, в межах компетенції, обласною державною 
адміністрацією запиту на отримання публічної інформацію від 14.07.2021 
№ 2021-44 (вх. № КУ-192 від 15.07.2021) повідомляємо наступне.

-  З приводу надання інформації про прийняті протягом 01.07.2019 -  
12.07.2021 облдержадміністрацією рішення щодо передачі державним 
лісогосподарським підприємствам земель у постійне користування для ведення 
лісового господарства повідомляємо, що протягом запитуваного періоду 
облдержадміністрацією не видавалися розпорядження згідно із якими надано 
державним лісогосподарським підприємствам області земельні ділянки в 
постійне користування для ведення лісового господарства.

- З приводу надання копій звернень державних лісогосподарських 
підприємств, які надійшли до облдержадміністрації за період з 01.07.2019 -  
12.07.2021, щодо надання їм земельних ділянок в постійне користування для 
ведення лісового господарства інформуємо, що протягом запитуваного періоду 
до облдержадміністрації не зверталися державні лісогосподарські підприємства
з клопотаннями щодо надання їм земельних ділянок в постійне користування для 
ведення лісового господарства.

Додатково інформуємо, що відповідно до статті 23 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 
інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу 
або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до 
суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 
України.

В. о. керівника апарату 
обласної державної адміністрації ^ — f -• Лілія КРЕХОВИЧ
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