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,щержавне агентство лiсових pecypci' Украiни за дорученням
}{ilt9ryncTBa захисту довкiлля та природних pecypciB УкраiЪи вiд 28.|0.2022Ng 2517,34l|4594-22 розглянуло звернЪння Гd пУкра"сiiu-"р"родоохороннагрупD вiд 20' 10,2022 м 75512022 щодо забезпечення публiчного достУпУ додокументiв, що стосуються полiпшення санiтарного стану лiсiв, i в межахкомпетенцii повiдомляе.

Вiдповiдно до постанов_и Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 21.10.2015
J{b 835 <Про затвердження Положен""'про набори даних, якi пiдлягаютьОПРИЛЮДНеННЮ f ФОПМi ВiДКРитих даних)- (зi змiнЬм"), ЙБ 

'riстять ;Б;il"НабОРiВ ДаНИХ, Щержлiса.е"rЬr"о зобов'язало наказом вiд 09.о2.2о22 м 290ПiДВiДОМЧi ПiДПРИеМСТВа ОПрилюднювати iнформацiю пр; ведення лiсовогогосподарства, в тому числi щодо проведення caHiTap""* руЪо*.У зв'язку з вiйськовою !гр!!i9ю росiйськоi ф.i.рацii. проти УкраiЪи,УКаЗОМ ПРезидента Украiни вiд z4.oz.zoz) жп вцtz022ЪвЁд^ей военний стан.
.ЩеРЖЛiСаГеНТСТво звернулося листом вiд 14.11 .2022 ль l3_01/6189_22 доСлужби безпеки Украiни щодо отриманнrI роз'яснень стосовно висвiтленняз€вначених у зверненнi питань.

_ Служба лбезпеки. Украiни повiдомила листом вiд 21.11.2022Ns 5l7l4l1-1895з, що вiдповiдно до частини другоi cTaTTi 19 КонстиryцiiУ.краiЪg, органи державноi влади та ik .rо.чдо"i особи зобов'язанi дiяти напiдставi, в межах повноважень та у спосiб, Що передбаченi Констиryцiею тазаконами УкраiЪи.. А також, що Кабiнет Мiнiсфiв Y*puT"", iншi Ьрй",
державноi влади, вiдповiдно до пункту другого .rubi 9 Закону-Украiни^,,Про
п_равовий режим военного стану), 

-.дй"rо.r" 
повноваження, наданi iMКонституцiею УкраiЪи, цим та iншими законами УкраiЪи.У своЮ черry повiдомЛяемо, що пiдпР"еrсrЪа, якi напежатЬ ло сфери

управлiння .Щержлiсагентства, виконують плобirriruцiйЙ завдu"Ь (замовлення).оскiльки з€вначенi лiсогЬсподарськi ;йfi;;;;" виконуютьмобiлiзацiйнi завдання (замовлення), вони е в числi об'ектiв, що пiдпадають пiд
ураженнrI агресором. uB Державне агентство лiсових

pecypciB Украi'ьrи
N908-1 7/653з_22 вiд 28,11.2022
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З огляду на викладене, iнформацiя про дiяльнi1сть з€lзначених пiдприемствможе бути використана ворогом.
Разом з тим,_ !ержлiсагентство пiдтримуе забезпечення публiчного

доступу до матерiалiв, якi сто_суються полiпшення санiтарного стану лiсiв, пiсля
скасування военного стану в Украiнi.

Перший заступник Голови Юрiй СОТНИК
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