
02.03.16 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення дискримінаційних положень та 

врегулювання прогалин у правовідносинах з державою громадян,  

що проживають на тимчасово окупованій території України або переселились з неї» 

 

чинна редакція Закону редакція Закону з урахуванням 

запропонованих змін 

Обґрунтування  

Цивільний процесуальний кодекс України  

 

Стаття 257. Підсудність 

 

………. 

Частина відсутня 

Стаття 257. Підсудність 

 

………. 

3. Заява фізичної особи про встановлення 

факту, що має юридичне значення або пов’язана 

з врахуванням відомостей про особу,  

зазначених в актах (рішеннях, документах), 

виданих незаконними органами (посадовими та 

службовими особами) на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, а також установами, організаціями 

і закладами, що функціонують на зазначеній 

території, подається до будь-якого суду за 

вибором позивача. 

Доповнення створюють механізм 

реалізації пропонованих змін до 

статті 9 Закон України «Про 

забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території 

України» та інших законів в частині 

врахування органами державної 

влади, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими 

особами відомостей про особу, які 

містяться в окремих документах, 

виданих на тимчасово окупованій 

території АРК і м.Севастополя 

(ТОТ) державою-окупантом. 

Стаття 257-

1. Особливості провадження у 

справах про встановлення факту народження або 

смерті особи на тимчасово окупованій території 

України 

1. Заява про встановлення факту 

народження особи на тимчасово окупованій 

території України, визначеній Верховною Радою 

України, може бути подана батьками, родичами, 

їхніми представниками або іншими законними 

представниками дитини до будь-якого суду за 

межами такої території України незалежно від 

Стаття 257-

1. Особливості провадження у 

справах про встановлення факту народження 

або смерті особи на тимчасово окупованій 

території України 

1. Заява про встановлення факту 

народження особи на тимчасово окупованій 

території України, визначеній Верховною Радою 

України, подається органом державної 

реєстрації актів цивільного стану або 
батьками, родичами, їхніми представниками або 

іншими законними представниками дитини до 

Зміни пов’язані зі змінами до 

Закону України «Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану» 

(ст.ст.9, 13-1, 17-1). 

Пропонується покладення на орган 

влади забезпечення встановлення 

відповідних фактів, в тому числі у 

разі неможливості встановлення 

фактів народження або смерті на 

підставі поданих заявниками 

документів. До суду має звертатись 



2 
 

 

місця проживання заявника. 

Заява про встановлення факту смерті особи 

на тимчасово окупованій території України, 

визначеній Верховною Радою України, може 

бути подана родичами померлого або їхніми 

представниками до суду за межами такої 

території України. 

…….. 

 

будь-якого суду за межами такої території 

України незалежно від місця проживання 

заявника. 

Заява про встановлення факту смерті особи 

на тимчасово окупованій території України, 

визначеній Верховною Радою України, органом 

державної реєстрації актів цивільного стану 

або родичами померлого або їхніми 

представниками до суду за межами такої 

території України. 

……….. 

орган державної реєстрації актів 

цивільного стану, а не особа.   

Кодекс   адміністративного судочинства України  

 

Стаття 18.  Предметна підсудність 

адміністративних справ 

………………………. 

3. Справи щодо оскарження дій або 

бездіяльності посадових чи службових осіб 

місцевих органів виконавчої влади 

розглядаються і вирішуються місцевим 

загальним судом як адміністративним судом або 

окружним адміністративним судом за вибором 

позивача. 

………….. 

Стаття 18.  Предметна підсудність 

адміністративних справ 

………………………. 

3. Справи щодо оскарження дій або 

бездіяльності посадових чи службових осіб 

місцевих органів виконавчої влади, пов’язані з 

врахуванням відомостей про особу,  зазначених 

в актах (рішеннях, документах), виданих 

незаконними органами (посадовими та 

службовими особами) на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, а також установами, організаціями 

і закладами, що функціонують на зазначеній 

території, розглядаються і вирішуються 

місцевим загальним судом як адміністративним 

судом або окружним адміністративним судом за 

вибором позивача. 

 

Доповнення створюють механізм 

реалізації пропонованих змін до 

статті 9 Закон України «Про 

забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території 

України» та інших законів в частині 

врахування органами державної 

влади, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими 

особами відомостей про особу, які 

містяться в окремих документах, 

виданих на тимчасово окупованій 

території АРК і м. Севастополя 

(ТОТ) державою-окупантом. 

Закон  України  "Про  нотаріат" від 02.09.1993 № 3425-XII 

 

Стаття 13-1. Нотаріальний округ  Стаття 13-1. Нотаріальний округ  Враховано зауваження 
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………………………. 

     Нотаріус не  вправі  здійснювати  нотаріальну  

діяльність за межами свого нотаріального  

округу,  за винятком заміщення інших нотаріусів 

у випадках, передбачених цим Законом. 

 

………………………. 

     Нотаріус не  вправі  здійснювати  

нотаріальну  діяльність за межами свого 

нотаріального  округу, за винятком заміщення 

інших нотаріусів у випадках, передбачених цим 

Законом, вчинення нотаріальних дій в 

пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово 

окуповану територію Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, а також за 

зверненням спадкоємця, за наявності усіх 

необхідних документів, у випадках, якщо 

спадкова справа була зареєстрована у 

Спадковому реєстрі до тимчасової окупації, 

але не закінчена, має право звернутися до 

будь-якого нотаріуса для завершення 

спадкування у іншому територіальному 

окрузі. 

Департаменту з питань нотаріату 

МЮ. 

Пропонується встановити ще один 

виняток в обмеження здійснення 

нотаріальної діяльності в межах 

нотаріального округу, з 

урахуванням необхідності надання 

відповідних послуг громадянам 

України, які проживають в АРК і м. 

Севастополі, і не можуть виїхати з 

тимчасово окупованої території далі 

пункту в’їзду-виїзду.  

Стаття 43. Установлення особи, яка звернулася 

за вчиненням  нотаріальної дії  

…………………….. 

………………………. 

     Встановлення  особи  здійснюється  за  

паспортом  громадянина України  або  за 

іншими документами, які унеможливлюють 

виникнення будь-яких  сумнівів  щодо  особи  

громадянина,  який  звернувся за вчиненням  

нотаріальної  дії (паспорт громадянина України, 

паспорт громадянина   України  для  виїзду  за  

кордон,  дипломатичний  чи службовий  

паспорт,  посвідчення  особи  моряка, 

посвідчення члена екіпажу,  посвідка  на  

проживання  особи,  яка  мешкає в Україні, 

національний  паспорт  іноземця  або  документ,  

що  його замінює, посвідчення   інваліда  чи  

Стаття 43. Установлення особи, яка звернулася 

за вчиненням  нотаріальної дії  

…………………….. 

………………………. 

     Встановлення  особи  здійснюється  за  

паспортом  громадянина України  або  за 

іншими документами, які унеможливлюють 

виникнення будь-яких  сумнівів  щодо  особи  

громадянина,  який  звернувся за вчиненням  

нотаріальної  дії (паспорт громадянина України, 

паспорт громадянина   України  для  виїзду  за  

кордон,  дипломатичний  чи службовий  

паспорт,  посвідчення  особи  моряка, 

посвідчення члена екіпажу,  посвідка  на  

проживання  особи,  яка  мешкає в Україні, 

національний  паспорт  іноземця  або  документ,  

що  його замінює, посвідчення   інваліда  чи  

Пропозиція випливає з необхідності 

захисту прав громадян України, які 

не мають документів, виданих 

державою Україна (втрата, 

вилучення тощо), які 

звертатимуться до нотаріусів в  

пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово 

окуповану територію.  

 

Аналогічна пропонованим змінам 

до законів щодо визнання 

відомостей в документах про 

народження і смерть особи.  
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учасника  Великої  Вітчизняної  війни, 

посвідчення,  видане за місцем роботи фізичної 

особи). Посвідчення водія,  особи  моряка,  

інваліда  чи  учасника Великої Вітчизняної 

війни,  посвідчення,  видане  за  місцем роботи 

фізичної особи, не можуть бути використані 

громадянином України для встановлення його 

особи під час укладення правочинів. 

………………. 

 

учасника  Великої  Вітчизняної  війни, 

посвідчення,  видане за місцем роботи фізичної 

особи). Посвідчення водія,  особи  моряка,  

інваліда  чи  учасника Великої Вітчизняної 

війни,  посвідчення,  видане  за  місцем роботи 

фізичної особи, не можуть бути використані 

громадянином України для встановлення його 

особи під час укладення правочинів. При 

встановленні  особи  громадянина України, 

яка проживає на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя, враховуються відомості, 

зазначені у актах (рішеннях, документах), 

виданих незаконними органами (посадовими 

та службовими особами) на тимчасово 

окупованій території, а також установами, 

організаціями і закладами, що функціонують 

на зазначеній території. 

Нотаріуси, які отримали в своє 

розпорядження акт (рішення, документ), 

виданий органами та/або особами, 

передбаченими абзацом першим цієї частини, 

ведуть облік відомостей про особу, 

зазначених у таких документах, у відповідних 

реєстрах в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України.  

Врахування відомостей про особу,  

зазначених в актах (рішеннях, документах), 

виданих незаконними органами (посадовими 

та службовими особами) на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, а також 

установами, організаціями і закладами, що 

функціонують на зазначеній території, не 
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тягне за собою визнання таких актів (рішень, 

документів). 

Стаття 49. Відмова у вчиненні нотаріальних дій  

 

     Нотаріус або  посадова  особа,  яка  вчиняє  

нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні 

нотаріальної дії, якщо:  

 

     ………………… 

     3) дія  підлягає  вчиненню  іншим  нотаріусом  

або  посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні 

дії;  

 

Стаття 49. Відмова у вчиненні нотаріальних 

дій  

 

 Нотаріус або  посадова  особа,  яка  вчиняє  

нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні 

нотаріальної дії, якщо:  

………………. 

  3) дія  підлягає  вчиненню  іншим  

нотаріусом  або  посадовою особою, яка вчиняє 

нотаріальні дії, крім випадків здійснення 

нотаріальної діяльності в пунктах в’їзду-

виїзду на тимчасово окуповану територію 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, а також за зверненням 

спадкоємця, за наявності усіх необхідних 

документів, у випадках, якщо спадкова 

справа була зареєстрована у Спадковому 

реєстрі до тимчасової окупації, але не 

закінчена, має право звернутися до будь-

якого нотаріуса для завершення спадкування 

у іншому територіальному окрузі. 

 

Враховано зауваження 

Департаменту з питань нотаріату 

МЮ. 

Пропонується встановити заборону 

відмови у вчиненні нотаріальної дії, 

прив’язаної до меж нотаріального 

округу, з урахуванням необхідності 

надання відповідних послуг в 

пунктах в’їзду-виїзду громадянам 

України, які проживають в АРК і 

м.Севастополі. 

 Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" 

 

 

Стаття 19. Право на освіту 

…………….. 

Держава забезпечує дітям осіб, визнаних 

учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", дітям, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі проведення 

Стаття 19. Право на освіту 

…………….. 

Держава забезпечує дітям осіб, визнаних 

учасниками бойових дій відповідно до пункту 

19 частини першої статті 6 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", дітям, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі проведення 

На дітей, що постійно 

проживають на тимчасово 

окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста 

Севастополя, пропонується 

поширити державні гарантії 

державної підтримки, передбачені 

для учасників бойових дій та їхніх 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
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антитерористичних операцій, бойових дій чи 

збройних конфліктів або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у 

районі проведення антитерористичних операцій, 

бойових дій чи збройних конфліктів, а також 

внаслідок захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, дітям, один 

із батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 

час масових акцій громадянського протесту, 

дітям, зареєстрованим як внутрішньо 

переміщені особи, у тому числі дітям, які 

навчаються за денною формою навчання у 

професійно-технічних та вищих навчальних 

закладах, - до закінчення навчальних закладів, 

але не довше ніж до досягнення ними 23 років, 

державну цільову підтримку для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти у 

державних та комунальних навчальних закладах. 

 

антитерористичних операцій, бойових дій чи 

збройних конфліктів або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у 

районі проведення антитерористичних операцій, 

бойових дій чи збройних конфліктів, а також 

внаслідок захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, дітям, один 

із батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 

час масових акцій громадянського протесту, 

дітям, зареєстрованим як внутрішньо 

переміщені особи, дітям, що постійно 

проживають на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя, у тому числі дітям, які 

навчаються за денною формою навчання у 

професійно-технічних та вищих навчальних 

закладах, - до закінчення навчальних закладів, 

але не довше ніж до досягнення ними 23 років, 

державну цільову підтримку для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти у 

державних та комунальних навчальних 

закладах. 

дітей, дітей, один із батьків яких 

загинув у районі проведення 

антитерористичних операцій, 

бойових дій чи збройних конфліктів 

або під час масових акцій 

громадянського протесту, дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи, для здобуття 

професійно-технічної та вищої 

освіти (Закон України від 

14.05.2015 № 425-VIII). 

 

Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"  

від 1 липня 2010 року N 2398-VI 

 

 

 Стаття 9. Державна реєстрація актів цивільного 

стану  

      

     4. Для державної реєстрації актів цивільного 

стану  подається паспорт  громадянина  України  

або  паспортний  документ  іноземця заявника  

Стаття 9. Державна реєстрація актів цивільного 

стану  

      

     4. Для державної реєстрації актів цивільного 

стану  подається паспорт  громадянина  України  

або  паспортний  документ  іноземця заявника  

Розділ Плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року: 

"Вжиття необхідних заходів для 

захисту прав осіб, які проживають 

на тимчасово окупованій території 
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та  документи,  які  підтверджують  факти, що 

підлягають державній реєстрації.  

 

      

та  документи,  які  підтверджують  факти, що 

підлягають державній реєстрації.  

Органи державної реєстрації актів 

цивільного стану для підтвердження фактів 

народження і смерті громадян, що 

проживають на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя, враховують відомості, 

зазначені у актах (рішеннях, документах), 

виданих незаконними органами (посадовими 

та службовими особами) на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, а також 

установами, організаціями і закладами, що 

функціонують на зазначеній території. 

Органи державної реєстрації актів 

цивільного стану, які отримали в своє 

розпорядження акт (рішення, документ), 

виданий органами та/або особами, 

передбаченими абзацом другим цієї частини, 

ведуть облік відомостей про особу, 

зазначених у таких документах, у відповідних 

реєстрах в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Врахування відомостей про особу,  

зазначених в актах (рішеннях, документах), 

виданих незаконними органами (посадовими 

та службовими особами) на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, а також 

установами, організаціями і закладами, що 

функціонують на зазначеній території, не 

тягне за собою визнання таких актів (рішень, 

документів). 

України": 

Забезпечення прав і свобод 

громадян України 

126. Вжиття необхідних заходів 

для захисту прав і свобод громадян 

України, у тому числі через 

доступні двосторонні та 

багатосторонні міжнародно-правові 

механізми: 

3) розроблення із залученням 

неурядових організацій та 

міжнародних експертів і з 

урахуванням міжнародного досвіду 

(Молдови) та подання на розгляд 

Кабінету Міністрів України проекту 

закону про внесення змін до Закону 

України “Про державну реєстрацію 

актів цивільного стану”, 

передбачивши запровадження 

адміністративної процедури 

державної реєстрації актів 

цивільного стану, якщо такі акти 

відбулися на тимчасово окупованій 

території України. 

Частково враховані зауваження 

Департаменту державної 

реєстрації МЮ.  
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…………….. 

Стаття відсутня. 
      

 

  

 

Стаття 13-1. Особливості державної 

реєстрації народження фізичної особи, 

народженої на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, та її походження 

 

1. Державна реєстрація народження фізичної 

особи, народженої на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, та її походження проводиться за 

письмовою або усною заявою батьків, родичів, 

їхніх представників або інших законних 

представників дитини будь-яким органом 

державної реєстрації актів цивільного стану 

незалежно від місця проживання чи місця 

перебування таких осіб. 

 

2. Органи державної реєстрації актів 

цивільного стану з метою державної реєстрації 

факту народження та походження враховують 

відомості про особу, зазначені у актах 

(рішеннях, документах), виданих незаконними 

органами (посадовими та службовими особами) 

на тимчасово окупованій території, а також 

установами, організаціями і закладами, що 

функціонують на зазначеній території. 

Такими актами (рішеннями, документами) 

можуть бути свідоцтво про народження, 

документ про народження, виданий закладом 

охорони здоров’я, в якому народжена дитина, 

свідчення батьків та родичів дитини. 

 

3. У разі, коли обсяг відомостей про особу, 
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поданих разом із заявою про державну 

реєстрацію народження, не достатній для 

державної реєстрації факту народження або 

якщо є сумніви щодо справжності поданих 

документів орган державної реєстрації актів 

цивільного стану звертається до суду із заявою 

про встановлення факту народження особи, 

народженої на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя. 

 

4. Копію заяви про встановлення факту 

народження особи на тимчасово окупованій 

території, орган державної реєстрації актів 

цивільного стану видає (надсилає) особі, 

зазначеній в частині першій цієї статті не 

пізніше наступного дня з дня подання заяви до 

суду. 

 

5. Рішення суду про встановлення факту 

народження особи на тимчасово окупованій 

території, яке набрало законної сили, є 

підставою для складання актового запису 

цивільного стану, державної реєстрації 

народження, видачі свідоцтва про реєстрацію 

народження. 

 

6. Державна реєстрація народження особи 

проводиться, а свідоцтво про державну 

реєстрацію народження видається у день 

подання заяви або отримання рішення суду про 

встановлення факту народження особи на 

тимчасово окупованій території, яке набрало 

законної сили.  
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Стаття відсутня. 

 

Стаття 17-1. Особливості державної 

реєстрації смерті особи на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя 

 

1. Державна реєстрація смерті особи на 

тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя 

проводиться за письмовою або усною заявою  

родичів померлого або їхніми представниками 

будь-яким органом державної реєстрації актів 

цивільного стану незалежно від місця 

проживання чи місця перебування таких осіб. 

 

2. Органи державної реєстрації актів 

цивільного стану з метою державної реєстрації 

факту смерті враховують відомості про особу, 

зазначені у актах (рішеннях, документах), 

виданих незаконними органами (посадовими та 

службовими особами) на тимчасово окупованій 

території, а також установами, організаціями і 

закладами, що функціонують на зазначеній 

території. 

Такими актами (рішеннями, документами) 

можуть бути свідоцтво про смерть, документ 

закладу охорони здоров’я, в якому померла 

особа; документ установи виконання покарань, у 

разі настання смерті в період перебування особи 

у цьому закладі, свідчення родичів померлої 

особи. 

 

3. У разі, коли обсяг відомостей про особу, 

поданих разом із заявою про державну 

реєстрацію смерті, не достатній для державної 
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реєстрації факту смерті або якщо є сумніви 

щодо справжності поданих документів орган 

державної реєстрації актів цивільного стану 

звертається до суду із заявою про встановлення 

факту смерті особи на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя. 

 

4. Копію заяви про встановлення факту 

смерті особи на тимчасово окупованій території, 

орган державної реєстрації актів цивільного 

стану видає (надсилає) особі, зазначеній в 

частині першій цієї статті не пізніше наступного 

дня з дня подання заяви до суду. 

 

5. Рішення суду про встановлення факту 

смерті особи на тимчасово окупованій території, 

яке набрало законної сили, є підставою для 

складання актового запису цивільного стану, 

державної реєстрації смерті, видачі свідоцтва 

про реєстрацію смерті. 

 

6. Державна реєстрація смерті особи 

проводиться, а свідоцтво про державну 

реєстрацію смерті видається у день подання 

заяви або отримання рішення суду про 

встановлення факту смерті особи на тимчасово 

окупованій території, яке набрало законної сили.  

 

Стаття 21. Відмова в державній реєстрації актів  

                цивільного стану  

 

     1. У  державній  реєстрації  актів цивільного 

стану може бути відмовлено, якщо:  

Стаття 21. Відмова в державній реєстрації актів  

                цивільного стану  

 

     1. У  державній  реєстрації  актів цивільного 

стану може бути відмовлено, якщо:  
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……….  

 

     2) державна  реєстрація  повинна  

проводитися в іншому органі державної 

реєстрації актів цивільного стану;  

 

……………. 

 

 

………….    

     2) державна  реєстрація  повинна  

проводитися в іншому органі державної 

реєстрації актів цивільного стану, крім 

випадків, передбачених статтями 13-1 і 17-1 

цього Закону;  

……………. 

 

Закон України від 15.04.2014 року № 1207-18  

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України» 

 

Стаття 2. Мета Закону 

1. Цей Закон визначає статус території 

України, тимчасово окупованої внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації, 

встановлює особливий правовий режим на цій 

території, визначає особливості діяльності 

державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і 

організацій в умовах цього режиму, додержання 

та захисту прав і свобод людини і громадянина, 

а також прав і законних інтересів юридичних 

осіб. 

Стаття 2. Мета Закону 

1. Цей Закон визначає статус території 

України, тимчасово окупованої внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації, 

встановлює особливий правовий режим на цій 

території, визначає особливості діяльності 

державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і 

організацій в умовах цього режиму, особливості 

реалізації та захисту прав і свобод людини і 

громадянина, а також прав і законних інтересів 

юридичних осіб. 

 

Стаття 4. Правовий режим тимчасово 

окупованої території 

…………. 

2. Правовий режим тимчасово окупованої 

території передбачає особливий порядок 

забезпечення прав і свобод громадян України, 

які проживають на тимчасово окупованій 

території. 

 

………… 

Стаття 4. Правовий режим тимчасово 

окупованої території 

…………. 

2. Правовий режим тимчасово окупованої 

території передбачає особливий порядок 

реалізації, забезпечення прав і свобод 

громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства, які на законних підставах 

проживають на території України, окремі 

обмеження прав і свобод на строк дії цього 
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Закону. 

…………… 

Стаття 5. Захист прав і свобод людини і 

громадянина, культурної спадщини на 

тимчасово окупованій території 

 

…………. 

4. Примусове автоматичне набуття громадянами 

України, які проживають на тимчасово 

окупованій території, громадянства Російської 

Федерації не визнається Україною та не є 

підставою для втрати громадянства України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Кабінет Міністрів України здійснює 

постійний моніторинг стану дотримання прав і 

свобод людини і громадянина на тимчасово 

окупованій території, за результатами якого 

оприлюднює та надає відповідну інформацію 

міжнародним організаціям у сфері захисту прав і 

свобод людини і громадянина та вживає 

необхідних заходів. 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини здійснює згідно із законом 

парламентський контроль за дотриманням 

Стаття 5. Захист прав і свобод людини і 

громадянина, культурної спадщини на 

тимчасово окупованій території 

  

……………. 

4. Примусове автоматичне набуття 

громадянами України, які проживають на 

тимчасово окупованій території, громадянства 

Російської Федерації не визнається Україною та 

не є підставою для втрати громадянства 

України. 

Набуття громадянами України на 

тимчасово окупованій території в період дії 

цього Закону громадянства Російської 

Федерації за рішенням незаконних органів, 

посадових чи службових осіб, не визнається 

Україною та не є підставою для втрати 

громадянства України. 

5. Кабінет Міністрів України здійснює 

постійний моніторинг стану дотримання прав і 

свобод людини і громадянина на тимчасово 

окупованій території, за результатами якого 

оприлюднює та надає відповідну інформацію 

громадянам, національним та міжнародним 

організаціям у сфері захисту прав і свобод 

людини і громадянина та вживає необхідних 

заходів. 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини здійснює згідно із законом 
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конституційних прав і свобод людини і 

громадянина на тимчасово окупованій території. 

…………… 

парламентський контроль за дотриманням 

конституційних прав і свобод людини і 

громадянина на тимчасово окупованій території. 

…………….. 

Стаття 6. Забезпечення права громадян, 

які проживають на тимчасово окупованій 

території, на отримання документів, що 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус 

 

 

………… 

4. За зверненням громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованій території 

або переселилися з неї, за місцем їх перебування 

оформляються і видаються органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі 

протидії нелегальній (незаконній) міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців 

та інших визначених законодавством категорій 

мігрантів, довідки, що підтверджують місце їх 

перебування. Такі довідки видаються 

громадянам у день звернення на підставі 

паспорта громадянина України чи іншого 

документа, до якого згідно із Законом 

України "Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні" вносяться 

відомості про реєстрацію місця проживання, та 

письмової заяви, в якій зазначається адреса, за 

якою громадянину може бути вручена офіційна 

кореспонденція. При цьому відомості (відмітка) 

про місце перебування такої особи не вносяться 

Стаття 6. Забезпечення права громадян, 

іноземців та осіб без громадянства, які 

проживають на тимчасово окупованій території, 

на отримання документів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус, про державну реєстрацію 

актів цивільного стану 

……… 

4. За зверненням громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства, які 

проживають на тимчасово окупованій території 

або переселилися з неї, за місцем їх перебування 

оформляються і видаються органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі 

протидії нелегальній (незаконній) міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців 

та інших визначених законодавством категорій 

мігрантів, довідки, що підтверджують місце їх 

перебування. Такі довідки видаються 

громадянам у день звернення на підставі 

паспорта громадянина України чи іншого 

документа, до якого згідно із Законом 

України "Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні" вносяться 

відомості про реєстрацію місця проживання, та 

письмової заяви, в якій зазначається адреса, за 

якою громадянину може бути вручена офіційна 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
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до її паспорта. 

Зразок та порядок видачі довідки, що 

підтверджує місце перебування, зразок 

письмової заяви, яка подається громадянином 

для одержання довідки, затверджуються 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому 

числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців 

та інших визначених законодавством категорій 

мігрантів. 

Частини 5 і 6 відсутні. 

 

кореспонденція. При цьому відомості (відмітка) 

про місце перебування такої особи не вносяться 

до її паспорта. 

Зразок та порядок видачі довідки, що 

підтверджує місце перебування, зразок 

письмової заяви, яка подається громадянином 

для одержання довідки, затверджуються 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому 

числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців 

та інших визначених законодавством категорій 

мігрантів.  

5. Для державної реєстрації актів 

цивільного стану особи, які проживають на 

тимчасово окупованій території, подають 

документи до будь-якого органу державної 

реєстрації актів цивільного стану, незалежно 

від місця проживання чи місця перебування 

таких осіб. 

6. Особливості державної реєстрації фактів 

народження та смерті особи на тимчасово 

окупованій території визначаються законом. 

 

Стаття 7. Забезпечення реалізації прав 

громадян, які проживають на тимчасово 

окупованій території, на зайнятість, пенсійне 

забезпечення, загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, соціальні послуги, освіту 

 

1. Для громадян України, які проживають на 

тимчасово окупованій території, реалізація прав 

на зайнятість, пенсійне забезпечення, 

Стаття 7. Забезпечення реалізації прав 

громадян, які проживають на тимчасово 

окупованій території, на зайнятість, пенсійне 

забезпечення, загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, соціальні послуги, освіту 

 

1. Для громадян України, які проживають на 

тимчасово окупованій території, реалізація прав 

на зайнятість, пенсійне забезпечення, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1199-14/paran15#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1199-14/paran19#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1199-14/paran28#n28
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1199-14/paran15#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1199-14/paran19#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1199-14/paran28#n28
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загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття, у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності, від 

нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності, на надання соціальних 

послуг здійснюється відповідно до 

законодавства України. 

 

 

2. Виплата пенсій громадянам України, які 

проживають на тимчасово окупованій території і 

не отримують пенсій та інших соціальних 

виплат від уповноважених органів Російської 

Федерації, здійснюється в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

3. Громадяни похилого віку, особи з 

інвалідністю, діти-інваліди та інші громадяни 

України, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та проживають на тимчасово 

окупованій території, мають право на отримання 

соціальних послуг відповідно до законодавства 

України. 

………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття, у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності, від 

нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності, на надання соціальних 

послуг здійснюється відповідно до 

законодавства України з особливостями, 

визначеними цим Законом. 

Частину другу виключити 

 

 

 

 

 

 

3. Громадяни похилого віку, особи з 

інвалідністю, діти-інваліди та інші громадяни 

України, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та проживають на тимчасово 

окупованій території, мають право на отримання 

соціальних послуг відповідно до законодавства 

України. Порядок надання соціальних послуг 

громадянам, які проживають на тимчасово 

окупованій території визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч.2: 

Пропонується виключити ч.2, яка 

дискримінує громадян України на 

тимчасово окупованій території, 

оскільки норма  позбавляє права на 

отримання пенсій, державної 

допомоги сім’ям з дітьми, дотацій, 

субсидій, інших грошових виплат за 

рахунок бюджетів, фондів 

державного соціального 

страхування (забезпечення), Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, 

отримання податкової соціальної 

пільги, а також пільг і компенсацій 

громадян, які мають одночасно 

громадянства держави-окупанта. 

Ці норми суперечать статтям 4, 21 

і 24 Конституції України. 

Неузгодженості закладені в самому 

Закону України "Про забезпечення 

прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій 

території України": частина 

четверта статті 5 визначає, що 

примусове автоматичне набуття 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/234-2014-%D0%BF/paran8#n8
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12. Громадяни України, які проживають на 

тимчасово окупованій території, мають право на 

здобуття або продовження здобуття певного 

освітнього рівня на території інших регіонів 

України за рахунок коштів державного бюджету 

з наданням місць у гуртожитках на час 

навчання. 

Громадяни України, визначені в абзаці 

першому цієї частини, мають право здобувати 

певний освітній рівень за рахунок бюджетних 

коштів у державних і комунальних закладах 

відповідно до умов прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів на відповідний рік, 

затверджених центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах освіти і науки. 

У разі якщо такі громадяни не потрапили до 

переліку осіб, які рекомендовані вищим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Громадяни України, які проживають на 

тимчасово окупованій території, мають право на 

здобуття або продовження здобуття певного 

освітнього та (або)  освітньо-кваліфікаційного 

рівня на території інших регіонів України за 

рахунок коштів державного бюджету з 

наданням місць у гуртожитках на час навчання. 

Громадяни України, визначені в абзаці 

першому цієї частини, мають право на 

здобуття загальної середньої освіти з 

використанням дистанційної або 

екстернатної форми навчання у державних і 

комунальних загальноосвітніх навчальних 

закладах на території інших регіонів 

України, включаючи можливість 

проходження державної підсумкової атестації 

дистанційно. 

Громадяни України, визначені в абзаці 

громадянами України, які 

проживають на тимчасово 

окупованій території, громадянства 

Російської Федерації не визнається 

Україною та не є підставою для 

втрати громадянства України.  

Якщо наша держава визнає 

можливість набуття громадянами 

України громадянства РФ на 

тимчасово окупованій території 

згідно з законами РФ, це означає 

визнання Україною легітимності 

окупаційної влади та прийнятих 

нею рішень. 

Ч.12: 

Розділ Плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року: 

"Вжиття необхідних заходів для 

захисту прав осіб, які проживають 

на тимчасово окупованій території 

України": 

Забезпечення прав і свобод 

громадян України 

126. Вжиття необхідних заходів 

для захисту прав і свобод громадян 

України, у тому числі через 

доступні двосторонні та 

багатосторонні міжнародно-правові 

механізми: 

2) розроблення та прийняття 

нормативно-правових актів щодо: 

впровадження механізмів 

безперешкодної реалізації права на 
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навчальним закладом до зарахування на місця 

державного замовлення, центральний орган 

виконавчої влади, до сфери управління якого 

відноситься навчальний заклад, за зверненням 

вищого навчального закладу, надає (розміщує) 

додаткові місця державного замовлення з 

урахуванням напряму, обраного абітурієнтом, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

 

першому цієї частини, мають право на 

здобуття вищої освіти за рахунок коштів 

державного бюджету у державних і 

комунальних вищих навчальних закладах за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання за наявності, крім інших 

документів, передбачених законодавством, 

документа про загальну середню освіту, 

виданого незаконними органами на 

тимчасово окупованій території або 

загальноосвітніми навчальними закладами, 

які функціонують на тимчасово окупованій 

території.  

Держава забезпечує громадянам 

України, визначеним в абзаці першому цієї 

частини, до закінчення навчальних закладів, 

але не довше ніж до досягнення ними 23 

років, державну цільову підтримку для 

здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти у державних та комунальних 

навчальних закладах.  

У разі якщо такі громадяни не потрапили 

до переліку осіб, які рекомендовані вищим 

навчальним закладом до зарахування на місця 

державного замовлення, центральний орган 

виконавчої влади, до сфери управління якого 

відноситься навчальний заклад, за зверненням 

вищого навчального закладу, надає (розміщує) 

додаткові місця державного замовлення з 

урахуванням напряму, обраного абітурієнтом, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

освіту громадянами, які 

проживають на тимчасово 

окупованій території (зокрема 

шляхом дистанційного навчання) 

процедури звільнення від 

Державної підсумкової атестації 

громадян, які проживають на 

тимчасово окупованій території на 

зразок механізму, передбаченого 

пунктом 56 постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 

2010 р. № 778. 
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Стаття 9. Незаконні органи, їх посадові та 

службові особи 

 

……….. 

3. Будь-який акт (рішення, документ), 

виданий органами та/або особами, 

передбаченими частиною другою цієї статті, є 

недійсним і не створює правових наслідків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 9. Незаконні органи, їх посадові та 

службові особи, їх акти (рішення, документи) 

……….. 

3. Акти (рішення, документи), пов’язані 

зі здійсненням державою-окупантом владних 

повноважень та адміністративно-

господарського управління, видані на 

тимчасово окупованій території від імені 

державних та інших органів Російської 

Федерації, що здійснюють управління 

тимчасово окупованою територією, 

розглядаються як акти (рішення, документи), 

видані державою-окупантом та є недійсними. 

Для забезпечення прав людини і 

основоположних свобод осіб, які проживають 

на тимчасово окупованій території, органи 

державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи 

враховують відомості про особу, зазначені в 

актах (рішеннях, документах), виданих 

незаконними органами (посадовими та 

службовими особами) на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, а також 

установами, організаціями і закладами, що 

функціонують на зазначеній території, які 

підтверджують наступні факти: 

1) народження (дати і місця народження, 

імен батьків); 

2) смерті; 

3) фактичного стану здоров'я / медичних 

процедур; 

4) місця проживання чи перебування на 

тимчасово окупованій території; 

Визнання документів, виданих 

окупаційною владою, є необхідною 

умовою реалізації природніх прав 

людини та обліку відомостей для 

вжиття правових заходів для/після 

деокупації півострова. 

Визнання документів щодо: 

народження і смерті - 

передбачено Намібійським 

виключенням; 

освіти (за винятком 

документів про присвоєння 

спеціальності та (або) 

кваліфікаційного рівня) – для 

забезпечення безперешкодного 

продовження навчання дітей в 

навчальних закладах на материковій 

частині; 

утримання під вартою, 

звільнення з-під варти, відбування 

покарання – для реалізації права 

особи на свободу, забезпечення 

громадського порядку в діяльності 

правоохоронних органів; 

місця проживання чи 

перебування на тимчасово 

окупованій території – з метою 

обліку громадян України, 

планування бюджету, реалізації 

виборчих прав; 

трудових відносин – для 

забезпечення права на пенсію і 

соціальні виплати. 

Якщо порівнювати ситуацію в 
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………. 

 

5) освіти (за винятком документів про 

присвоєння спеціальності та (або) 

кваліфікаційного рівня); 

6) утримання під вартою, звільнення з-

під варти, відбування покарання; 

7) трудових відносин. 

Врахування відомостей про особу,  

зазначених в актах (рішеннях, документах), 

виданих незаконними органами (посадовими 

та службовими особами) на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, а також 

установами, організаціями і закладами, що 

функціонують на зазначеній території, не 

тягне за собою визнання таких актів (рішень, 

документів). 

Органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи, 

які отримали в своє розпорядження акт 

(рішення, документ), виданий органами 

та/або особами, передбаченими частиною 

третьою цієї статті, ведуть у реєстрах, 

держателями яких є відповідні органи, облік 

відомостей про особу, зазначених у таких 

документах в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Спори за заявами осіб, пов’язані з 

врахуванням відомостей про особу,  зазначених 

в актах (рішеннях, документах), виданих 

незаконними органами (посадовими та 

службовими особами) на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, а також установами, організаціями 

і закладами, що функціонують на зазначеній 

Криму і на Донбасі: в Криму цілком 

офіційно діє російська влада. На 

Донбасі - злочинці. Тому, статус 

документів, виданих в Криму та на 

Донбасі, слід розрізняти. У Криму 

ми сперечаємося тільки про право 

російської влади видавати 

документи на цій території. Що 

стосується Донбасу - там взагалі 

немає легітимних органів влади.  

Тому немає проблеми в тому, 

щоб стосовно до Криму говорити 

саме про визнання окремих 

документів. Заперечення проти 

цього носить суто політичний 

характер.  

Ці заперечення можна 

нівелювати, якщо говорити, що ці 

документи мають статус 

документів, виданих окупаційною 

владою (органами РФ як держави-

окупанта). Тобто, це виключає 

визнання легітимності РФ, і навіть 

вписує дії РФ в існуючу матрицю. 

Як держава, що окупує, РФ має 

забезпечити видачу документів як 

мінімум дітям і інтернованим. 

Щодо переліку документів: 

якщо говорити про принципи, то 

потрібно розділяти документи, в 

яких реалізація владних 
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території, розглядаються за бажанням заявника 

будь-яким судом за межами такої території 

України незалежно від місця проживання 

заявника. 

………. 

повноважень держави-окупанта 

превалює над іншими аспектами і 

навпаки, де права є первинними і 

невід'ємними (не даровані владою). 

Народження, смерть особи - це не 

даровано владою. Приватизація, 

набуте громадянство та інше - це 

саме від влади. 

Стаття 10. Порядок в’їзду осіб на 

тимчасово окуповану територію та виїзду з неї 

 

1. Громадяни України мають право на 

вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово 

окуповану територію і виїзд з неї через 

контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови 

пред’явлення документа, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України. 

2. В’їзд іноземців та осіб без громадянства 

на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї 

допускаються лише за спеціальним дозволом 

через контрольні пункти в’їзду-виїзду. 

Порядок в’їзду іноземців та осіб без 

громадянства на тимчасово окуповану 

територію та виїзду з неї встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. 

 

Стаття 10. Порядок в’їзду осіб на 

тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, 

отримання адміністративних, соціальних та 

інших послуг на контрольних пунктах в’їзду-

виїзду 

1. Громадяни України мають право на 

вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово 

окуповану територію і виїзд з неї через 

контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови 

пред’явлення документа, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України.  

Для громадян України такими 

документами є: 

1) паспорт громадянина України;  

2) паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон;  

3) свідоцтво про народження; 

4) проїзний документ дитини;  

5) тимчасове посвідчення громадянина 

України;  

6) дипломатичний паспорт;  

7) службовий паспорт;  

8) посвідчення особи моряка;  

9) посвідчення члена екіпажу;  

Головіні зміни полягають у 

перенесенні на рівень закону норм 

Порядку (пКМУ 367), оскільки 

будь-які обмеження свободи 

пересування мають визначатись 

виключно законом (МПГПП, 

ЄКПЛ, КУ). 

Доповнено перелік документів, 

що підтверджують громадянство (в 

контексті цього закону) свідоцтвом 

про народження. 

Пропонується встановити 

загальне правило: жодних заборон 

на виїзд з тимчасово окупованої 

території (ТОТ). 

Визначаються особливості 

в’їзду на ТОТ для дітей, іноземців 

та осіб без громадянства 

(здебільшого норми з пКМУ 367), 

громадян, які звільнились з установ 

виконання покарань, осіб без 

документів. 

Враховано рішення суду…..(по 

пКМУ 367) 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF/paran8#n8
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10) посвідчення особи на повернення в 

Україну.  

2. Громадяни України, які не досягли 16-

річного віку, мають право на вільний та 

безперешкодний виїзд з тимчасово окупованої 

території через контрольні пункти в’їзду-виїзду 

у супроводі одного з батьків (усиновлювачів), 

опікунів або піклувальників за умови 

пред’явлення паспорта громадянина України, 

або паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон, або проїзного документа дитини, або 

свідоцтва про народження дитини та паспорта 

одного з батьків (усиновлювачів), паспорта 

опікуна або піклувальника, які супроводжують 

дитину. Опікун або піклувальник також 

пред’являє оригінал або нотаріально засвідчену 

копію документа, який підтверджує 

встановлення опіки, піклування.  

3. Громадяни України, які не досягли 16-

річного віку, мають право на вільний та 

безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану 

територію через контрольні пункти в’їзду-виїзду 

у супроводі одного з батьків (усиновлювачів), 

опікунів або піклувальників за умови 

пред’явлення паспорта громадянина України, 

або паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон, або проїзного документа дитини та 

паспорта одного з батьків (усиновлювачів), 

паспорта опікуна або піклувальника, які 

супроводжують дитину. До зазначених 

документів додається згода другого з батьків 

(усиновлювачів), опікунів або піклувальників на 

в’їзд дитини на тимчасово окуповану територію, 

яка засвідчується керівником навчального 

Враховано зауваження 

Департаменту з питань нотаріату 

МЮ про те, що нотаріальні дії не 

є адмін.послугами. 

Враховано зауваження 

Департаменту конституційного, 

адміністративного та соціального 

законодавства щодо назв ЦОВВ. 

НЕ враховано зауваження 

Департаменту конституційного, 

адміністративного та соціального 

законодавства: 

 щодо доповнення переліку 

документів, які  посвідчують 

особу та підтверджують 

громадянство, оскільки 

пропонована зміна 

застосовуватиметься лише в 

контексті цього закону; 

щодо затвердження 

Кабінетом Міністрів України 

порядку в’їзду і виїзду, оскільки 

обмеження свободи пересування, 

які вже містить пКМУ №367, 

встановлюються виключно 

законами.  

Частково враховано 

зауваження Секретаріату 

Уповноваженого у справах ЄКПЛ 

МЮ щодо термінів подання і 

розгляду повідомлення іноземця 

та особи без гр-ва у випадку в’їзду 

у зв’язку зі смертю близького 

родича.  
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закладу, в якому навчається дитина, або закладу 

охорони здоров’я за місцем проживання, в 

якому дитина обслуговується. У згоді на в’їзд 

дитини на тимчасово окуповану територію має 

бути зазначено часовий проміжок перебування 

дитини на тимчасово окупованій території. 

Опікун або піклувальник також пред’являє 

оригінал або нотаріально засвідчену копію 

документа, який підтверджує встановлення 

опіки, піклування. 

4. Громадяни України, які не досягли 16-

річного віку, мають право на вільний та 

безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану 

територію і виїзд з неї через контрольні пункти 

в’їзду-виїзду у супроводі осіб, уповноважених 

батьками (усиновлювачами), опікунами 

(піклувальниками) за умови пред’явлення 

документів, що посвідчують особу та 

підтверджують громадянство України дитини, 

зазначеними в частинах другій і третій цієї 

статті, паспорта особи, яка супроводжує дитину, 

та нотаріально посвідченої згоди батьків 

(усиновлювачів), опікунів (піклувальників) на 

в’їзд на тимчасово окуповану територію, в якій 

зазначені відомості про особу, яка уповноважена 

супроводжувати дитину та часовий проміжок 

перебування дитини на тимчасово окупованій 

території. 

5. В’їзд на тимчасово окуповану територію 

України та виїзд з неї дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

здійснюється відповідно до Правил перетинання 

державного кордону громадянами України, 

затверджених Кабінетом Міністрів України.  
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6. Громадяни України, які є батьками 

дитини, народженої на тимчасово окупованій 

території, мають право на вільний та 

безперешкодний виїзд з тимчасово окупованої 

території через контрольні пункти в’їзду-виїзду 

разом з дитиною за умови пред’явлення 

батьками (одним з батьків, який супроводжує 

дитину) паспорта громадянина України, або 

паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон, та будь-якого акта (рішення, 

документа), в тому числі виданого незаконними 

органами (посадовими і службовими особами) 

на тимчасово окупованій території, а також 

установами, організаціями і закладами, що 

функціонують на тимчасово окупованій 

території, відомості яких підтверджують факт 

народження дитини у цих батьків (цими 

батьками). 

7. Іноземці та особи без громадянства 

мають право на в’їзд на тимчасово окуповану 

територію та виїзд з неї через контрольні пункти 

в’їзду-виїзду за умови пред’явлення 

паспортного документа. Іноземці та особи без 

громадянства мають право на в’їзд на тимчасово 

окуповану територію за відсутності підстав, які 

унеможливлюють в’їзд на тимчасово окуповану 

територію іноземця та особи без громадянства.  

Іноземці та особи без громадянства, які 

мають намір в’їхати на тимчасово окуповану 

територію, подають (надсилають за допомогою 

засобів телекомунікаційного зв’язку) не пізніше, 

ніж за чотирнадцять днів (крім випадку в’їзду 

іноземця та особи без громадянства у зв’язку зі 

смертю близького родича, що проживав на 
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тимчасово окупованій території) до дня в’їзду на 

тимчасово окуповану територію до органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері міграції (імміграції та 

еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації 

фізичних осіб, біженців та інших визначених 

законодавством категорій мігрантів,  

повідомлення про намір в’їхати на тимчасово 

окуповану територію. 

До повідомлення додаються документи 

(або копії документів, у разі надсилання 

повідомлення за допомогою засобів 

телекомунікаційного зв’язку): 

1) паспортний документ; 

2) документ, що підтверджує перебування 

на території України на законних підставах; 

3) копію сторінки паспортного документа 

або документа, що посвідчує особу без 

громадянства, з особистими даними особи з 

перекладом на українську мову, засвідченим у 

встановленому порядку; 

4) документи, що підтверджують мету 

в’їзду на тимчасово окуповану територію 

України: 

копії документів, що підтверджують 

родинні зв’язки іноземців або осіб без 

громадянства, а також місце проживання їх 

близьких родичів або членів сім’ї на тимчасово 

окупованій території України; 

копію документа, що підтверджує смерть 

близьких родичів, які проживали на тимчасово 

окупованій території України; 

документ, що підтверджує поховання 
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близьких родичів або членів сім’ї на тимчасово 

окупованій території України; 

документи, що підтверджують право 

власності на об’єкти нерухомості, які 

розташовані на тимчасово окупованій території 

України; 

клопотання або погодження центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у 

сфері зовнішніх зносин України; 

клопотання або погодження центрального 

органу виконавчої влади у сфері забезпечення 

інформаційного суверенітету України; 

клопотання або погодження спеціально 

уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у сфері міжнаціональних 

відносин, релігії та захисту прав національних 

меншин; 

посвідку на постійне проживання (після 

пред’явлення повертається), видану 

територіальним органом або підрозділом 

центрального органу виконавчої влади, який 

реалізує державну політику у сферах міграції 

(імміграції та еміграції), у тому числі протидії 

нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 

визначених законодавством категорій мігрантів, 

та її копію з реєстрацією місця проживання 

іноземця або особи без громадянства в 

Автономній Республіці Крим або м. 

Севастополі; 

клопотання Меджлісу кримськотатарського 

народу; 

інші документи, що можуть підтвердити 
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мету в’їзду на тимчасово окуповану територію 

України; 

5) три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 

сантиметра. 

Орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері міграції (імміграції 

та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації 

фізичних осіб, біженців та інших визначених 

законодавством категорій мігрантів, за наявності 

підстав, які унеможливлюють в’їзд на тимчасово 

окуповану територію іноземця та особи без 

громадянства, не пізніше, ніж за сім днів до дня 

в’їзду такої особи на тимчасово окуповану 

територію, вручають (надсилають за допомогою 

засобів телекомунікаційного зв’язку) копію 

рішення, у якому зазначаються підстави, які 

унеможливлюють в’їзд на тимчасово окуповану 

територію іноземця та особи без громадянства. 

Копію зазначеного рішення орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі 

протидії нелегальній (незаконній) міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців 

та інших визначених законодавством категорій 

мігрантів, також направляє Державній 

прикордонній службі України. 

Повідомлення про намір в’їхати на 

тимчасово окуповану територію іноземця та 

особи без громадянства у зв’язку зі смертю 

близького родича, що проживав на тимчасово 

окупованій території, розглядається у 

найкоротший термін. 

Підставами, які унеможливлюють в’їзд на 
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тимчасово окуповану територію іноземця та 

особи без громадянства, є одна з таких або 

сукупність таких: 

1) іноземець або особа без громадянства 

створюють загрозу національній безпеці 

держави або охороні громадського порядку, 

забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і 

законних інтересів громадян України та інших 

осіб, які проживають на території України; 

2) паспортний документ такого іноземця 

або особи без громадянства підроблений, 

зіпсований або не відповідає встановленому 

зразку чи належить іншій особі; 

3) подання іноземцем або особою без 

громадянства завідомо неправдивих відомостей 

або підроблених документів; 

4) наявні обґрунтовані підстави вважати, 

що іноземець або особа без громадянства має 

інші, ніж ті, що заявлені в заяві, підстави та мету 

в’їзду на тимчасово окуповану територію або 

якщо вони не надали підтвердження щодо 

підстав та мети в’їзду на тимчасово окуповану 

територію. 

Порядок розгляду повідомлення іноземця 

та особи без громадянства про намір в’їхати на 

тимчасово окуповану територію визначається  

Кабінетом Міністрів України. 

8. Виїзд з тимчасово окупованої території 

України громадян України, які звільнились з 

установ виконання покарань та не отримали 

паспорт громадянина України, здійснюється за 

умови пред’явлення довідки про звільнення з 

установи виконання покарань або будь-якого 

іншого акта (рішення, документа), у тому числі, 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF/paran8#n8
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виданого незаконними органами (посадовими і 

службовими особами) на тимчасово окупованій 

території, а також установами, організаціями і 

закладами, що функціонують на тимчасово 

окупованій території, відомості якого 

підтверджують факт звільнення засудженої 

особи від виконання покарання, та усного 

повідомлення громадянином уповноважених 

службових осіб підрозділу охорони державного 

кордону про відсутність паспорта громадянина 

України. 

Не допускається відмова у виїзді з 

тимчасово окупованої території громадян, які 

звільнились з установ виконання покарань до 

завершення терміну відбування покарання, 

встановленого вироком суду України та 

пред’явили будь-який документ, зазначений у 

абзаці першому цієї частини, відомості якого 

підтверджують факт звільнення засудженої 

особи від виконання покарання.  

9. Громадянин, у якого відсутні документи, 

що посвідчують особу та підтверджують 

громадянство України, на контрольному пункті 

в’їзду-виїзду складає письмову заяву на ім’я 

уповноважених службових осіб підрозділу 

охорони державного кордону про намір виїхати 

з тимчасово окупованої території, в якій вказує 

своє прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), 

дату (день, місяць, рік) народження, причину 

відсутності документа (втрата, псування, інша 

причина), відомі громадянину реквізити його 

документів, що посвідчують особу та 

підтверджують громадянство України.  

За відсутності у громадянина України 
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документа, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України, визначеного в частині 

першій цієї статті, виїзд громадянина з 

тимчасово окупованої території здійснюється 

після проведення перевірки належності особи до 

громадянства України. Строк такої перевірки не 

може перевищувати 3 годин з моменту прибуття 

громадянина у контрольні пункти в’їзду-виїзду. 

Матеріали перевірки мають бути надані 

громадянину для ознайомлення, на його вимогу.  

При перевірці належності особи до 

громадянства України уповноважені службові 

особи підрозділу охорони державного кордону 

враховують на користь громадянина відомості, 

які містяться у актах (рішеннях, документах), 

виданих незаконними органами (посадовими і 

службовими особами) на тимчасово окупованій 

території, а також установами, організаціями і 

закладами, що функціонують на тимчасово 

окупованій території, які громадянин має право 

пред’явити. 

У разі неможливості встановлення за 

результатами перевірки належності особи до 

громадянства України, уповноважені службові 

особи підрозділу охорони державного кордону 

видають громадянину копію заяви, зазначеної  в 

абзаці першому цієї частини, з відміткою про 

прийняття цієї заяви, роз’яснюють громадянину 

його обов’язок звернутись до органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі 

протидії нелегальній (незаконній) міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців 

та інших визначених законодавством категорій 
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мігрантів,  для оформлення паспорта 

громадянина України, передають відповідним 

підрозділам органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері міграції 

(імміграції та еміграції), у тому числі протидії 

нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 

визначених законодавством категорій мігрантів, 

інформацію про громадянина та його фото, у 

разі виготовлення фото за згодою громадянина.  

10. Особі не може бути відмовлено у в’їзді 

на тимчасово окуповану територію та виїзді з 

неї за наявності рішення суду щодо особи про 

тимчасове обмеження у праві виїзду за межі 

України. 

Особі не може бути відмовлено у виїзді з 

тимчасово окупованої території. 

11. Громадяни України мають право на 

вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово 

окуповану територію і виїзд з неї через 

контрольні пункти в’їзду-виїзду на легковому 

автомобілі, якщо за кермом цього транспортного 

засобу перебуває його власник, за умови 

пред’явлення документа, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України, визначеного 

в частині першій цієї статті, посвідчення водія 

на право керування цим транспортним засобом 

та реєстраційного документа на транспортний 

засіб або будь-якого іншого акта (рішення, 

документа), у тому числі, виданого незаконними 

органами (посадовими і службовими особами) 

на тимчасово окупованій території, а також 

установами, організаціями і закладами, що 

функціонують на тимчасово окупованій 
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території, відомості якого підтверджують 

наявність права власності громадянина на 

транспортний засіб. 

12. Уповноважені службові особи 

підрозділу охорони державного кордону мають 

повноваження: 

1) перевіряти паспортні та інші документи 

з метою встановлення їх дійсності та 

приналежності відповідній особі та 

використовувати у ході перевірки технічні 

засоби контролю для пошуку ознак підробки у 

документах; 

2) передавати, запитувати та отримувати у 

найкоротший термін інформацію в органах 

державної влади, органах місцевого 

самоврядування з метою з’ясування фактів та 

обставин щодо осіб, які в’їжджають на 

тимчасово окуповану територію і виїжджають з 

неї;  

3) під час перевірки належності особи до 

громадянства України з дозволу громадянина 

робити його фото;  

4) вилучати підроблені документи або такі, 

що належать іншим особам або 

використовуються для вчинення кримінального 

чи адміністративного правопорушення, про що 

приймається обґрунтоване письмове рішення, 

один примірник якого видається особі. 

Підроблені документи надсилаються 

відповідному правоохоронному органу для 

прийняття рішення в порядку, встановленому 

Кримінальним процесуальним кодексом 

України; 

5) використовувати бази даних Державної 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
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прикордонної служби України, інші передбачені 

законом бази даних з метою встановлення 

належності особи до громадянства України; 

6) виконувати рішення судів, доручення 

уповноважених державних органів, що 

надаються Державній прикордонній службі 

України в порядку, встановленому  Кабінетом 

Міністрів України; 

7) проводити за результатами оцінки 

ризиків опитування осіб з метою з’ясування 

наявності або відсутності підстав для відмови у 

в’їзді на тимчасово окуповану територію 

України; 

8) проводити повторну перевірку 

документів осіб, які в’їжджають на тимчасово 

окуповану територію України або виїжджають з 

неї, з урахуванням результатів оцінки ризиків; 

9) вживати передбачені законом заходи 

щодо повернення іноземців та осіб без 

громадянства до країни, яка видала паспортний 

документ.   

13. Уповноважені посадові особи 

підрозділу охорони державного кордону 

відмовляють у в’їзді на тимчасово окуповану 

територію громадянам України у разі, коли: 

1) особа подала підроблений чи зіпсований 

документ, а також якщо її документи недійсні 

або належать іншій особі; 

2) особа порушила умови та порядок 

проходження контролю під час в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України, митні 

правила, санітарні норми чи правила або не 

виконала законних розпоряджень чи вимог 

уповноважених службових осіб контрольних 
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органів і служб, що здійснюють державний 

контроль у контрольних пунктах; 

3) особа не подала усіх необхідних 

документів, передбачених частинами першою-

четвертою, шостою-дев’ятою, частиною 

одинадцятою цієї статті. 

Уповноважені посадові особи підрозділу 

охорони державного кордону відмовляють у 

в’їзді на тимчасово окуповану територію 

України іноземцям та особам без громадянства у 

разі, коли:  

1) іноземцем або особою без громадянства 

подано підроблений чи зіпсований документ, а 

також якщо документи недійсні чи не 

відповідають встановленому зразку або 

належать іншій особі; 

2) у паспортному документі іноземця або 

особи без громадянства відсутня відмітка про 

перетинання державного кордону або в них 

відсутня імміграційна картка; 

3) є рішення органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері міграції 

(імміграції та еміграції), у тому числі протидії 

нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 

визначених законодавством категорій мігрантів 

про наявність підстав, які унеможливлюють 

в’їзд на тимчасово окуповану територію 

іноземця та особи без громадянства; 

4) особа порушила умови та порядок 

проходження контролю під час в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України, митні 

правила, санітарні норми чи правила або не 

виконала законних розпоряджень чи вимог 
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уповноважених службових осіб контрольних 

органів і служб, що здійснюють державний 

контроль у контрольних пунктах; 

5) іноземець або особа без громадянства 

під час попереднього перебування на території 

України здійснили виїзд із неї не через 

контрольний пункт; 

6) іноземець або особа без громадянства 

під час попереднього перебування на тимчасово 

окупованій території України здійснили виїзд із 

неї не через контрольний пункт. 

Уповноважена службова особа підрозділу 

охорони державного кордону приймає 

обґрунтоване письмове рішення із зазначенням 

причини відмови. Один примірник рішення 

видається (надсилається засобами електронного 

зв’язку) особі. 

Рішення уповноваженої службової особи 

підрозділу охорони державного кордону про  

відмову у в’їзді на тимчасово окуповану 

територію може бути оскаржене в 

установленому законом порядку. 

14. У разі відсутності підстав, які 

унеможливлюють в’їзд на тимчасово окуповану 

територію іноземця та особи без громадянства, у 

паспортні документи іноземця та особи без 

громадянства, які в’їжджають на тимчасово 

окуповану територію України службовими 

особами підрозділів охорони державного 

кордону проставляється спеціальна відмітка. 

Форма відмітки встановлюється в порядку, 

затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

15. За порушення порядку в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України та 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF#n125
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виїзду з неї, встановленого цим Законом, особи 

притягуються до відповідальності згідно із 

законом. 

 Порушенням порядку в’їзду на тимчасово 

окуповану територію та виїзду з неї відповідно 

до цього Закону є: 

1) в’їзд іноземцем або особою без 

громадянства на тимчасово окуповану 

територію та/або виїзд з неї під час 

попереднього перебування на території України 

не через контрольний пункт; 

2) в’їзд іноземцем або особою без 

громадянства на тимчасово окуповану 

територію та/або виїзд з неї під час 

попереднього перебування на території України 

після прийняття рішення про наявність підстав, 

які унеможливлюють в’їзд на тимчасово 

окуповану територію іноземця та особи без 

громадянства; 

3) в’їзд громадянином України на 

тимчасово окуповану територію без документів, 

що посвідчують особу та підтверджують 

громадянство України, передбачених абзацом 

першим частини першої цієї статті, а також за 

відсутності документів, передбачених 

частинами першою-четвертою, шостою-

дев’ятою, частиною одинадцятою цієї статті. 

16. Іноземці та особи без громадянства, які 

прибули до контрольних пунктів в’їзду - виїзду 

з тимчасово окупованої території після 

прийняття рішення про наявність підстав, які 

унеможливлюють в’їзд на тимчасово окуповану 

територію іноземця та особи без громадянства, в 

найкоротший строк повертаються в державу, яка 
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видала паспортний документ. У разі 

неможливості негайного повернення іноземця 

або особи без громадянства, вони перебувають у 

пункті контролю в’їзду - виїзду до їх 

повернення. Таким іноземцям та особам без 

громадянства у паспортному документі 

проставляється відмітка про заборону в’їзду в 

Україну на відповідний термін.  

17. Виконання законних вимог 

уповноважених службових осіб контрольних 

органів і служб у контрольних пунктах 

обов’язкове для всіх осіб, які в’їжджають на 

тимчасово окуповану територію України або 

виїжджають з неї. 

Інформація про осіб, які в’їжджають на 

тимчасово окуповану територію України або 

виїжджають з неї, вноситься уповноваженими 

службовими особами підрозділу охорони 

державного кордону до відповідної бази даних. 

18. Перед контрольним пунктом в’їзду-

виїзду у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, створюються зони сервісного 

обслуговування осіб і транспортних засобів.  

На контрольному пункті в’їзду-виїзду у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України, створюються центри надання 

адміністративних послуг, зони надання 

соціальних послуг та здійснення нотаріальної 

діяльності, послуг банків України особам, які 

проживають на тимчасово окупованій території. 

Стаття 11. Гарантування права власності та 

правовий режим майна на тимчасово окупованій 

території 

 

Стаття 11. Гарантування права власності та 

правовий режим майна на тимчасово окупованій 

території 

 

Ч.4: 

Враховано зауваження 

Департаменту з питань нотаріату 

МЮ. 



38 
 

 

…………. 

4. Набуття та припинення права власності 

на нерухоме майно, яке знаходиться на 

тимчасово окупованій території, здійснюється 

відповідно до законодавства України за межами 

тимчасово окупованої території. У разі 

неможливості здійснення державним 

реєстратором повноважень щодо державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень на тимчасово окупованій території 

орган державної реєстрації визначається 

Кабінетом Міністрів України. 

………. 

Частини 7 і 8 відсутні 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….. 

4. Набуття та припинення права власності 

на нерухоме майно, яке знаходиться на 

тимчасово окупованій території, здійснюється 

відповідно до законодавства України за межами 

тимчасово окупованої території. У разі 

неможливості здійснення державним 

реєстратором повноважень щодо державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень на тимчасово окупованій території 

орган та місце державної реєстрації 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Законами України визначаються особливості 

здійснення нотаріальної діяльності в пунктах 

виїзду-виїзду на тимчасово окуповану 

територію. 

………… 

7. Упродовж строку тимчасової окупації 

забороняється нарахування пені та/або 

штрафів на основну суму заборгованості із 

зобов’язань за кредитними договорами та 

договорами позики з 20 лютого 2014 року 

громадянам України, які проживають на 

тимчасово окупованій території або 

переселилися з неї у період з 20 лютого 2014 

року. 

Банки та інші фінансові установи, а 

також кредитори зобов’язані скасувати 

зазначеним в абзаці першому цієї статті 

особам пеню та/або штрафи, нараховані на 

основну суму заборгованості із зобов’язань за 

кредитними договорами і договорами позики 

у період тимчасової окупації. 

 

Пропонується вирішити 

проблему обмеження діяльності 

нотаріуса межами нотаріального 

округу, шляхом створення правових 

підстав здійснення нотаріальної 

діяльності в пунктах виїзду-виїзду 

на тимчасово окуповану територію, 

що дозволить громадянам, які 

проживають на тимчасово 

окупованій території, реалізувати 

майнові права ( у разі відсутності 

можливості виїхати на материкову 

частину). 

 

 

 

 

Ч.7: 

Пропонується внести до закону 

норму, аналогічну ст.2  ЗУ «Про 

тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної 

операції». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч.8: заборона відчуження 

нерухомого майна спрямована на 
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8. Упродовж строку тимчасової окупації 

забороняється відчуження нерухомого майна, 

що знаходиться на тимчасово окупованій 

території, іноземцям та особам без 

громадянства. 

 

захист національних інтересів та 

прав усіх власників на період 

тимчасової окупації. 

Стаття 11-
1
. Забезпечення реалізації права 

на спадкування 

 

………….. 

Частина 4 відсутня. 

 

Стаття 11
1 

Забезпечення реалізації права на 

спадкування 

…….. 

4. У випадках, якщо спадкова справа 

була зареєстрована у Спадковому реєстрі до 

тимчасової окупації, але не закінчена, 

спадкоємець, за наявності усіх необхідних 

документів, має право звернутися до будь-

якого нотаріуса для завершення спадкування 

у іншому територіальному окрузі. 

На період тимчасово окупації 

зупиняються строки для прийняття 

спадщини майна, що знаходиться на 

тимчасово окупованій території. 

 

Ч.4: 

Пропонується вирішити 

проблему територіальності 

діяльності нотаріуса, оскільки без 

нової норми про звернення 

спадкоємця до будь-якого 

нотаріуса, норми ст.11-1 не 

діятимуть. Ця норма діятиме, якщо 

у спадкоємця наявні усі необхідні 

документи. 

У випадку неможливості 

спадкоємцю зібрати усі необхідні 

документи для прийняття 

спадщини, оскільки /за окремими 

винятками, визначеними у змінах до 

статті 9/ не визнаються документи і 

відомості в документах, виданих 

державою-окупантом на ТОТ, 

строки для прийняття спадщини 

пропонується зупинити. Це 

допоможе уникнути 

перевантаження судів нотаріусів  

після деокупації відповідних 

територій України.  

Зауваження Департаменту з 

питань нотаріату МЮ не 

враховані. 
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Зміни не пропонують повторно 

заводити спадкову справу, а лише 

пропонується завершення усіх 

процедур у іншого нотаріуса, не на 

тимчасово окупованій території. У 

разі схвалення законом 

пропонованих змін, МЮ слід 

внести відповідні зміни до 

програмного забезпечення реєстрів 

для надання технічної можливості 

нотаріусу вносити до реєстру 

записи за місцем звернення особи. 

 

Стаття 12. Заходи правового реагування на 

тимчасово окупованій території 

1. У зв’язку з неможливістю здійснювати 

правосуддя судами Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя на тимчасово 

окупованих територіях, змінити територіальну 

підсудність судових справ, підсудних 

розташованим на території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя судам, та 

забезпечити розгляд: 

цивільних справ, підсудних місцевим 

загальним судам, розташованим на території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, - місцевими загальними судами 

міста Києва, що визначаються Апеляційним 

судом міста Києва; 

адміністративних справ, підсудних 

місцевим загальним судам як адміністративним 

судам, розташованим на території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, - 

місцевими загальними судами міста Києва, що 

Стаття 12. Заходи правового реагування на 

тимчасово окупованій території 

1. У зв’язку з неможливістю здійснювати 

правосуддя судами Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя на тимчасово 

окупованих територіях, змінити територіальну 

підсудність судових справ, підсудних 

розташованим на території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя судам, та 

забезпечити розгляд: 

цивільних справ, підсудних місцевим 

загальним судам, розташованим на території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, - місцевими загальними судами 

міста Києва, що визначаються Апеляційним 

судом міста Києва; 

адміністративних справ, підсудних 

місцевим загальним судам як адміністративним 

судам, розташованим на території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, - 

місцевими загальними судами міста Києва, що 
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визначаються Київським апеляційним 

адміністративним судом; 

цивільних справ, підсудних загальним 

апеляційним судам, розташованим на території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, - Апеляційним судом міста Києва; 

адміністративних справ Окружного 

адміністративного суду Автономної Республіки 

Крим - Київським окружним адміністративним 

судом, адміністративних справ Окружного 

адміністративного суду міста Севастополя - 

Окружним адміністративним судом міста Києва; 

Севастопольського апеляційного 

адміністративного суду - Київським 

апеляційним адміністративним судом; 

господарських справ Господарського суду 

Автономної Республіки Крим - Господарським 

судом Київської області, а господарських справ 

Господарського суду міста Севастополя - 

Господарським судом міста Києва, 

господарських справ Севастопольського 

апеляційного господарського суду - Київським 

апеляційним господарським судом; 

кримінальних проваджень, підсудних 

місцевим (районним, міським, районним у 

містах, міськрайонним судам), розташованим на 

території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, - одним з районних судів міста 

Києва, визначеним Апеляційним судом міста 

Києва; 

кримінальних проваджень, підсудних 

Апеляційному суду Автономної Республіки 

Крим та Апеляційному суду міста Севастополя, - 

Апеляційним судом міста Києва. 

визначаються Київським апеляційним 

адміністративним судом; 

цивільних справ, підсудних загальним 

апеляційним судам, розташованим на території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, - Апеляційним судом міста Києва; 

адміністративних справ Окружного 

адміністративного суду Автономної Республіки 

Крим - Київським окружним адміністративним 

судом, адміністративних справ Окружного 

адміністративного суду міста Севастополя - 

Окружним адміністративним судом міста Києва; 

Севастопольського апеляційного 

адміністративного суду - Київським 

апеляційним адміністративним судом; 

господарських справ Господарського суду 

Автономної Республіки Крим - Господарським 

судом Київської області, а господарських справ 

Господарського суду міста Севастополя - 

Господарським судом міста Києва, 

господарських справ Севастопольського 

апеляційного господарського суду - Київським 

апеляційним господарським судом; 

кримінальних проваджень, підсудних 

місцевим (районним, міським, районним у 

містах, міськрайонним судам), розташованим на 

території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, - одним з районних судів міста 

Києва, визначеним Апеляційним судом міста 

Києва; 

кримінальних проваджень, підсудних 

Апеляційному суду Автономної Республіки 

Крим та Апеляційному суду міста Севастополя, 

- Апеляційним судом міста Києва. 
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Питання, що відносяться до повноважень 

слідчого судді, у кримінальних провадженнях, 

що перебувають на стадії досудового 

розслідування і здійснюються на території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, розглядаються слідчими суддями 

районних судів міста Києва, визначеними 

Апеляційним судом міста Києва. 

 

 

 

 

Справи, що перебувають у провадженні 

судів, розташованих на території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, та 

розгляд яких не закінчено, передаються судам 

відповідно до встановленої цим Законом 

підсудності, протягом десяти робочих днів з дня 

набрання ним чинності або з дня встановлення 

такої підсудності. 

У разі нанесення шкоди суб’єктами 

іноземної держави нерезидентами підсудність 

встановлюється за місцем нанесення шкоди з 

урахуванням правил підсудності, встановленої 

цим Законом. 

……………… 

Питання, що відносяться до повноважень 

слідчого судді, у кримінальних провадженнях, 

що перебувають на стадії досудового 

розслідування і здійснюються на території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, розглядаються слідчими суддями 

районних судів міста Києва, визначеними 

Апеляційним судом міста Києва. 

Справи за заявами осіб, пов’язані з 

врахуванням відомостей про особу,  зазначених 

в актах (рішеннях, документах), виданих 

незаконними органами (посадовими та 

службовими особами) на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, а також установами, організаціями 

і закладами, що функціонують на зазначеній 

території, розглядаються за бажанням заявника 

будь-яким судом за межами такої території 

України незалежно від місця проживання 

заявника, в тому числі місцевим загальним 

судом як адміністративним судом. 

Справи, що перебувають у провадженні 

судів, розташованих на території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, та 

розгляд яких не закінчено, передаються судам 

відповідно до встановленої цим Законом 

підсудності, протягом десяти робочих днів з дня 

набрання ним чинності або з дня встановлення 

такої підсудності. 

У разі нанесення шкоди суб’єктами 

іноземної держави нерезидентами підсудність 

встановлюється за місцем нанесення шкоди з 

урахуванням правил підсудності, встановленої 

цим Законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

З огляду на значну кількість 

спірних питань щодо врахування 

відомостей в документах, виданих 

на ТОТ державою-окупантом. та 

складністю пересування для 

громадян, які проживають на ТОТ, 

пропонується виключити 

територіальну прив’язку при 

зверненні осіб до суду у справах, 

пов’язаних з врахуванням 

відомостей в документах, виданих 

на ТОТ. 
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……………. 

Стаття 13-1 відсутня Стаття 13-1. Особливості справляння 

податків і зборів, єдиного соціального внеску  

 

1. Під час тимчасової окупації податки і 

збори, єдиний соціальний внесок справляються з 

урахуванням того, що: 

1) загальнодержавні податки і збори, 

визначені статтею 9 Податкового кодексу 

України, єдиний внесок, встановлений Законом 

України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування" та збір на обов’язкове державне 

пенсійне страхування, справляння якого 

здійснюється відповідно до Закону 

України "Про збір на обов’язкове державне 

пенсійне страхування", не справляються з 

доходів, отриманих фізичними особами на 

тимчасово окупованій території, операцій та/або 

з інших об’єктів оподаткування (в тому числі 

об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням) на 

тимчасово окупованій території. 

Особи, які перебували на обліку в 

контролюючих органах або мали 

місцезнаходження (місце проживання) на 

території Автономної Республіки Крим або 

міста Севастополя на початок тимчасової 

окупації, звільняються від обов’язків сплати 

єдиного внеску, передбаченого Законом 

України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування". 

Такі особи мають право на добровільну 

сплату єдиного внеску, передбаченого Законом 

 

 

 

Ч 1: перенесена із ЗУ Про ВЕЗ 

«Крим», оскільки він не повинен 

регулювати права і свободи осіб, не 

пов’язані зі здійсненням 

підприємницької діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran187#n187
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/400/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/400/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
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України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування", у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України або 

уповноваженим органом з питань Криму. 

Особи, які перебували на обліку в 

контролюючих органах або мали 

місцезнаходження (місце проживання) на 

території Автономної Республіки Крим або 

міста Севастополя на початок тимчасової 

окупації, звільняються від обов’язку подання до 

контролюючих органів декларацій (крім митних 

декларацій), звітності та інших документів, 

пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і 

зборів протягом строку такої тимчасової 

окупації та після її завершення. 

До платників податків, які станом на 

початок тимчасової окупації мали 

місцезнаходження на території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, не 

застосовуються починаючи з першого числа 

місяця, наступного за місяцем, в якому 

розпочалася тимчасова окупація, фінансові та 

штрафні санкції за порушення вимог порядку 

подання, обчислення, правильності заповнення 

податкових декларацій (податкової звітності) та 

повноти сплати сум податків і зборів. 

Зупиняється застосування до платників 

податків із місцезнаходженням на території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя норм статей 59, 60, 87-95, 97-101, 

124, і 129 Податкового кодексу України. 

2. Громадяни України, що постійно 

проживають на тимчасово окупованій території, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч 2: необхідна для реалізації 

права громадян на пенсію та 

обчислення державою суми збитків 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1419#n1419
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1431#n1431
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1970#n1970
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran2424#n2424
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran2457#n2457
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які отримують доходи і сплачують податки 

відповідно до законодавства держави-окупанта, 

можуть подати в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України, добровільну 

декларацію про суму отриманого доходу і 

сплачених податків.  

 

(неотриманих доходів Державного 

бюджету). 

 

 

 

Зміни до Закону України  від 01.07.2014 № 1556-VII"Про вищу освіту"   

 

 

Стаття 44. Умови прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів 

……………. 

17. Держава забезпечує особам, визнаним 

учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та їхнім дітям, дітям, один із батьків 

яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичних операцій, 

бойових дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи 

збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, дітям, один із 

батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 

час масових акцій громадянського протесту, 

дітям, зареєстрованим як внутрішньо 

переміщені особи, у тому числі дітям, які 

навчаються за денною формою навчання у 

Стаття 44. Умови прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів 

……………… 

17. Держава забезпечує особам, визнаним 

учасниками бойових дій відповідно до пункту 

19 частини першої статті 6 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та їхнім дітям, дітям, один із батьків 

яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичних операцій, 

бойових дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи 

збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, дітям, один із 

батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 

час масових акцій громадянського протесту, 

дітям, зареєстрованим як внутрішньо 

переміщені особи, дітям, що постійно 

проживають на тимчасово окупованій 

Коментар до змін до ч.12 ст.7 

Закону.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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вищих навчальних закладах, - до закінчення 

навчальних закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років, державну цільову 

підтримку для здобуття вищої освіти у 

державних та комунальних навчальних закладах. 

території Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя, у тому числі дітям, які 

навчаються за денною формою навчання у 

вищих навчальних закладах, - до закінчення 

навчальних закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років, державну цільову 

підтримку для здобуття вищої освіти у 

державних та комунальних навчальних 

закладах. 

Закон України від 12 серпня 2014 року  № 1636-VII 

"Про створення вільної економічної зони "Крим" 

та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території 

України" 

 

Стаття 3. Правовий режим вільної 

економічної зони "Крим" 

 

3.1. На території ВЕЗ "Крим" діє особливий 

правовий режим економічної діяльності 

фізичних та юридичних осіб, у тому числі 

особливий порядок застосування норм 

регуляторного, податкового та митного 

законодавства України, а також особливий 

режим внутрішньої та зовнішньої міграції 

фізичних осіб. 

3.2. У межах ВЕЗ "Крим" створюється 

вільна митна зона, що за своїм функціональним 

типом є одночасно вільною митною зоною 

комерційного, сервісного та промислового типу 

згідно із статтею 430 Митного кодексу України. 

3.3. Особливості правового режиму ВЕЗ 

"Крим" та вільної митної зони на її території 

визначаються цим Законом з урахуванням 

норм Закону України "Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на 

Стаття 3. Правовий режим вільної 

економічної зони "Крим" 

 

3.1. На території ВЕЗ "Крим" діє особливий 

правовий режим економічної діяльності 

фізичних та юридичних осіб, у тому числі 

особливий порядок застосування норм 

регуляторного, податкового та митного 

законодавства України. 

3.2. У межах ВЕЗ "Крим" створюється 

вільна митна зона, що за своїм функціональним 

типом є одночасно вільною митною зоною 

комерційного, сервісного та промислового типу 

згідно із статтею 430 Митного кодексу України. 

3.3. Особливості правового режиму ВЕЗ 

"Крим" та вільної митної зони на її території 

визначаються цим Законом з урахуванням 

норм Закону України "Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України". 

3.4. Митні формальності, пов’язані з 

Зміни до ЗУ Про ВЕЗ «Крим» 

вносяться, оскільки він не повинен 

регулювати права і свободи осіб, не 

пов’язані зі здійсненням 

підприємницької діяльності. 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran3552#n3552
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1207-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran3552#n3552
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1207-18
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тимчасово окупованій території України". 

3.4. Митні формальності, пов’язані з 

переміщенням товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення та громадян через 

адміністративний кордон ВЕЗ "Крим", 

здійснюються у зонах митного контролю, 

розташованих у місцях, визначених статтею 329 

Митного кодексу України. 

 

переміщенням товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення та громадян через 

адміністративний кордон ВЕЗ "Крим", 

здійснюються у зонах митного контролю, 

розташованих у місцях, визначених статтею 329 

Митного кодексу України. 

 

Стаття 6. Особливості поставки товарів на 

(з) території вільної економічної зони "Крим" 

 

………….. 

6.3. Митні формальності, пов’язані з 

переміщенням товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення та громадян через 

адміністративний кордон ВЕЗ "Крим", 

здійснюються у зонах митного контролю, 

розташованих у місцях, визначених у статті 329 

Митного кодексу України, як при переміщенні 

через митну територію України. 

………. 

 

Стаття 6. Особливості поставки товарів на 

(з) території вільної економічної зони "Крим" 

 

………… 

6.3. Митні формальності, пов’язані з 

переміщенням товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через 

адміністративний кордон ВЕЗ "Крим", 

здійснюються у зонах митного контролю, 

розташованих у місцях, визначених у статті 

329Митного кодексу України, як при 

переміщенні через митну територію України. 

……… 

 

 

Стаття 7. Порядок перетину фізичними 

особами адміністративного кордону вільної 

економічної зони "Крим" 

7.1. На фізичних осіб, які перетинають 

адміністративний кордон ВЕЗ "Крим", 

поширюється дія розділу XII Митного кодексу 

України з урахуванням положень статті 9 цього 

Закону щодо переміщення валютних цінностей. 

7.2. На фізичних осіб, які перетинають 

адміністративний кордон ВЕЗ "Крим", 

поширюється дія Закону України "Про 

Статтю виключити Питання свободи пересування 

осіб, не по’вязані з 

підприємницькою діяльністю, є 

предметом регулювання Закону 

України «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим 

на тимчасово окупованій території 

України». Тому, ці питання 

пропонується врегулювати змінами 

до статті 10 Закону України «Про 

забезпечення 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran2705#n2705
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran2705#n2705
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran2705#n2705
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran2705#n2705
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran2705#n2705
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran3150#n3150
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249-15
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запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансуванню тероризму". 

7.3. Громадяни України під час перетину 

адміністративного кордону ВЕЗ "Крим", 

керуючись нормами Закону України "Про 

свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні", мають право: 

а) перетнути адміністративний кордон між 

ВЕЗ "Крим" та іншою територією України за 

умови пред’явлення будь-якого документа, 

визначеного статтею 5 Закону України "Про 

громадянство України" або статтею 2 Закону 

України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в 

Україну громадян України"; 

б) перетнути адміністративний кордон ВЕЗ 

"Крим" із-за меж (за межі) державного кордону 

України за умови пред’явлення будь-якого 

документа, визначеного статтею 2 Закону 

України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в 

Україну громадян України". 

7.4. Іноземні громадяни та особи без 

громадянства при перетині адміністративного 

кордону ВЕЗ "Крим" керуються нормами Закону 

України "Про правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства" з урахуванням того, що вони: 

а) мають право перетнути адміністративний 

кордон ВЕЗ "Крим" за умови пред’явлення 

належного паспортного документа іноземця, 

визначеного пунктом 16 частини першої статті 1 

Закону України "Про правовий статус іноземців 

та осіб без громадянства", або посвідки на 

тимчасове проживання, визначеної пунктом 

18 статті 1 (за наявності підстав, 

 прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово 

окупованій території України». 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3857-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3857-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
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визначенихчастинами четвертою - 

дванадцятою статті 4 зазначеного Закону; 

б) у разі порушення правил перетину 

адміністративного кордону ВЕЗ "Крим" - 

підпадають під дію статті 13 Закону України 

"Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства"; 

в) мають право перетнути адміністративний 

кордон ВЕЗ "Крим" у випадках та за 

процедурою, передбаченими Конвенцією 

Організації Об’єднаних Націй про статус 

біженців 1951 року. 

 

Розділ II  

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 12. Особливості функціонування 

вільної економічної зони "Крим" під час 

тимчасової окупації її території 

 

…………………. 

12.4. Під час тимчасової окупації поставки 

товарів на територію (з території) ВЕЗ "Крим" 

здійснюються з урахуванням того, що: 

1) митні формальності, пов’язані з 

поставками товарів, переміщенням 

транспортних засобів комерційного призначення 

та фізичних осіб через адміністративний кордон 

ВЕЗ "Крим", здійснюються у відповідних 

контрольних пунктах в’їзду-виїзду, в яких 

утворюються підрозділи органів доходів і 

зборів, а для поставки товарів, що 

переміщуються трубопровідним транспортом та 

лініями електропередач, - у місцях, 

Розділ II  

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 12. Особливості функціонування 

вільної економічної зони "Крим" під час 

тимчасової окупації її території 

 

……….. 

12.4. Під час тимчасової окупації поставки 

товарів на територію (з території) ВЕЗ "Крим" 

здійснюються з урахуванням того, що: 

1) митні формальності, пов’язані з 

поставками товарів, переміщенням 

транспортних засобів комерційного призначення 

через адміністративний кордон ВЕЗ "Крим", 

здійснюються у відповідних контрольних 

пунктах в’їзду-виїзду, в яких утворюються 

підрозділи органів доходів і зборів, а для 

поставки товарів, що переміщуються 

трубопровідним транспортом та лініями 

електропередач, - у місцях, визначених статтею 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_011
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_011
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_011
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визначених статтею 231 та частиною 

п’ятою статті 247 Митного кодексу України; 

2) на товари, що ввозяться з території ВЕЗ 

"Крим" на іншу територію України, за бажанням 

продавця (виробника, постачальника) видається 

сертифікат походження у порядку, 

визначеному розділом II Митного кодексу 

України, з урахуванням Протоколу I до Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, 2014 року 

(з моменту набрання чинності), Угоди про 

Правила визначення країни походження товарів 

у Співдружності Незалежних Держав 2009 року 

(крім товарів, що призначені для вивезення до 

держави-окупанта) та інших міжнародних 

договорів України, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України. 

Передумовою отримання сертифіката або 

інших документів про походження товару з 

України є надання належних документів згідно 

із законодавством. 

Митне оформлення товарів, що були ввезені 

з території ВЕЗ "Крим" на іншу територію 

України та вивозяться за межі митної території 

України як товари українського походження, 

здійснюється відповідно до Митного кодексу 

України на іншій (крім окупованої) території 

України з обов’язковим наданням митниці 

документів, що підтверджують походження 

товарів з України, передбачених розділом 

II Митного кодексу України та/або відповідною 

міжнародною угодою. 

231 та  частиною п’ятою статті 247 Митного 

кодексу України 

2) на товари, що ввозяться з території ВЕЗ 

"Крим" на іншу територію України, за бажанням 

продавця (виробника, постачальника) видається 

сертифікат походження у порядку, 

визначеному розділом II Митного кодексу 

України, з урахуванням Протоколу I до Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, 2014 року 

(з моменту набрання чинності), Угоди про 

Правила визначення країни походження товарів 

у Співдружності Незалежних Держав 2009 року 

(крім товарів, що призначені для вивезення до 

держави-окупанта) та інших міжнародних 

договорів України, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України. 

Передумовою отримання сертифіката або 

інших документів про походження товару з 

України є надання належних документів згідно 

із законодавством. 

Митне оформлення товарів, що були ввезені 

з території ВЕЗ "Крим" на іншу територію 

України та вивозяться за межі митної території 

України як товари українського походження, 

здійснюється відповідно до Митного кодексу 

України на іншій (крім окупованої) території 

України з обов’язковим наданням митниці 

документів, що підтверджують походження 

товарів з України, передбачених розділом 

II Митного кодексу України та/або відповідною 

міжнародною угодою. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran1922#n1922
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Перевірка даних, зазначених у поданій 

документації, може бути здійснена митними 

органами України в порядку та у випадках, 

передбачених Митним кодексом України та/або 

відповідною міжнародною угодою; 

3) норми частини другої статті 130, частини 

третьої статті 131, частини четвертої статті 

136, статей 137-139, частини сьомої статті 

430, статті 432, пунктів 2, 4 і 5 частини першої 

статті 433, частин третьої та п’ятої статті 

434, статті 435, 436 Митного кодексу України не 

застосовуються на території ВЕЗ "Крим"; 

4) Кабінет Міністрів України має право 

тимчасово обмежити поставки окремих товарів 

(робіт, послуг) та/або під окремими (всіма) 

митними режимами з тимчасово окупованої 

території на іншу територію України та/або з 

іншої території України на тимчасово окуповану 

територію. 

Таке рішення: 

а) приймається виключно з метою 

забезпечення безпеки держави, збереження 

громадського порядку та охорони здоров’я 

населення України; 

б) набирає чинності не раніше ніж через 30 

календарних днів після його оприлюднення; 

в) не може призводити до порушення 

норм Закону України "Про захист від 

недобросовісної конкуренції", іншого 

антимонопольного законодавства України у 

частині, що поширюється на покупців таких 

товарів (робіт, послуг) на іншій території 

України; 

5) поставка товарів з території ВЕЗ "Крим" 

Перевірка даних, зазначених у поданій 

документації, може бути здійснена митними 

органами України в порядку та у випадках, 

передбачених Митним кодексом України та/або 

відповідною міжнародною угодою; 

3) норми частини другої статті 130, частини 

третьої статті 131, частини четвертої статті 

136, статей 137-139, частини сьомої статті 

430, статті 432, пунктів 2, 4 і 5 частини першої 

статті 433, частин третьої та п’ятої статті 

434, статті 435, 436 Митного кодексу України не 

застосовуються на території ВЕЗ "Крим"; 

4) Кабінет Міністрів України має право 

тимчасово обмежити поставки окремих товарів 

(робіт, послуг) та/або під окремими (всіма) 

митними режимами з тимчасово окупованої 

території на іншу територію України та/або з 

іншої території України на тимчасово окуповану 

територію. 

Таке рішення: 

а) приймається виключно з метою 

забезпечення безпеки держави, збереження 

громадського порядку та охорони здоров’я 

населення України; 

б) набирає чинності не раніше ніж через 30 

календарних днів після його оприлюднення; 

в) не може призводити до порушення 

норм Закону України "Про захист від 

недобросовісної конкуренції", іншого 

антимонопольного законодавства України у 

частині, що поширюється на покупців таких 

товарів (робіт, послуг) на іншій території 

України; 

5) поставка товарів з території ВЕЗ "Крим" 
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на іншу територію України з метою їх вільного 

обігу здійснюється у митному режимі імпорту із 

застосуванням норм законодавства України про 

державний санітарно-епідеміологічний, 

ветеринарно-санітарний, фіто-санітарний, 

екологічний, радіологічний контроль, інших 

заходів тарифного і нетарифного регулювання, з 

урахуванням положень статті 6 цього Закону. 

Поставка товарів, що мають митний статус 

українських товарів, з іншої території України 

на територію ВЕЗ "Крим" прирівнюється до 

митного режиму експорту, в тому числі для 

цілей тарифного та нетарифного регулювання; 

6) товари, що перебували на території ВЕЗ 

"Крим" на день набрання чинності цим Законом, 

набувають митного статусу іноземних товарів з 

урахуванням положень статті 6 цього Закону. 

12.5. Фізичні особи (іноземці, особи без 

громадянства, громадяни України), які мають 

місце проживання на тимчасово окупованій 

території України, у тому числі ті, що тимчасово 

перебувають на іншій території України, а також 

юридичні особи та їх відокремлені підрозділи із 

місцезнаходженням на тимчасово окупованій 

території України для цілей здійснення митних 

формальностей визнаються нерезидентами. 

12.6. Під час тимчасової окупації фізична 

особа може перетнути адміністративний кордон 

ВЕЗ "Крим" з урахуванням того, що: 

1) порядок перетину фізичними особами 

адміністративного кордону ВЕЗ "Крим" 

встановлюється з урахуванням Закону 

України "Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово 

на іншу територію України з метою їх вільного 

обігу здійснюється у митному режимі імпорту із 

застосуванням норм законодавства України про 

державний санітарно-епідеміологічний, 

ветеринарно-санітарний, фіто-санітарний, 

екологічний, радіологічний контроль, інших 

заходів тарифного і нетарифного регулювання, з 

урахуванням положень статті 6 цього Закону. 

Поставка товарів, що мають митний статус 

українських товарів, з іншої території України 

на територію ВЕЗ "Крим" прирівнюється до 

митного режиму експорту, в тому числі для 

цілей тарифного та нетарифного регулювання; 

6) товари, що перебували на території ВЕЗ 

"Крим" на день набрання чинності цим Законом, 

набувають митного статусу іноземних товарів з 

урахуванням положень статті 6 цього Закону. 

12.5. Юридичні особи та їх відокремлені 

підрозділи із місцезнаходженням на 

тимчасово окупованій території України, 

фізичні особи-підприємці для цілей здійснення 

митних формальностей визнаються 

нерезидентами. 
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окупованій території України"; 

2) норми міжнародних угод, укладених між 

компетентними органами України та інших 

країн про використання національних 

(внутрішніх) документів для в’їзду, виїзду і 

пересування фізичними особами територією 

договірних сторін, не поширюються на 

тимчасово окуповану територію України; 

3) паспорт або інший проїзний документ 

особи, який був виданий компетентним органом 

держави-окупанта на території тимчасово 

окупованої території України, чи фізичної 

особи, яка постійно проживає або тимчасово 

перебуває на такій окупованій території, 

вважається недійсним (не дає права) на перетин 

адміністративного кордону ВЕЗ "Крим" та 

державного кордону України; 

4) на адміністративному кордоні ВЕЗ 

"Крим" запроваджується тимчасовий 

прикордонний контроль. 

12.7. Під час тимчасової окупації порядок 

надання державних гарантій на території ВЕЗ 

"Крим"  діє з урахуванням того, що: 

1) закони України "Про державні гарантії 

відновлення заощаджень громадян 

України","Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб", "Про державну допомогу сім’ям 

з дітьми"та інші законодавчі акти України, які 

передбачають надання дотацій, субсидій, інших 

грошових виплат за рахунок бюджетів, фондів 

державного соціального страхування 

(забезпечення), Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, отримання податкової соціальної 

пільги, а також пільг і компенсацій, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7. Під час тимчасової окупації державні 

гарантії на території ВЕЗ "Крим", передбачених 

законами України "Про державні гарантії 

відновлення заощаджень громадян України", 

"Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб", "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" 

та іншими законодавчими актами України, які 

передбачають надання фізичним особам 

дотацій, субсидій, інших грошових виплат за 

рахунок бюджетів, фондів державного 

соціального страхування (забезпечення), Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, отримання 

податкової соціальної пільги, а також пільг і 

компенсацій, визначених статтею 14 цього 

Закону, надаються на іншій території України за 
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визначених статтею 14 цього Закону: 

а) поширюються на громадян України, які 

не мають одночасно громадянства держави-

окупанта; 

б) надаються на іншій території України у 

разі дотримання визначених законодавством 

процедур за умови пред’явлення дійсного 

паспорта громадянина України та особистої 

декларації про відсутність громадянства 

держави-окупанта; 

2) до громадянина України, який особисто 

декларує відсутність громадянства держави-

окупанта, але фактично має таке громадянство 

на час отримання державних гарантій, 

застосовується юридична відповідальність, 

встановлена законами України за неправомірне 

(незаконне) отримання відповідних виплат 

(пільг, компенсацій). 

…………….. 

місцем звернення особи. 

 

 

 

 

 

 

 

….. 

 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

………. 

…..) у Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 

179; 2013 р., …..):?? ВИЛУЧАТИ ІЗ ЦЬОГО ЗАКОНУ ВСЕ, ЧИ ТІЛЬКИ СУПЕРЕЧНОСТІ З НАШИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ? 

….) З дня початку надання нотаріальних послуг на контрольному пункті в’їзду-виїзду: 

а) пункт 9 частини третьої статті 9 цього Закону щодо визнання документа про надання повноважень діяти за дорученням втрачає 

чинність; 

б) згода другого з батьків (усиновлювачів), опікунів або піклувальників на в’їзд дитини на тимчасово окуповану територію, зазначена 

в другому реченні частини третьої статті 10 цього Закону, засвідчується нотаріально.  

…) Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання Законом чинності: 

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; 

2) прийняти нормативно-правові акти на виконання цього Закону; 

3) забезпечити: 

а) прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; 

б) приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом; 
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4) затвердити Порядок розгляду повідомлення іноземця та особи без громадянства про намір в’їхати на тимчасово окуповану 

територію, яким, зокрема, передбачити можливість подання повідомлення шляхом заповнення української та англомовної форми на сайті 

органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, надсилання копії  рішення, у якому зазначаються підстави, які унеможливлюють 

в’їзд на тимчасово окуповану територію іноземця та особи без громадянства, дистанційно, в електронній формі, у тому числі отримання їх 

іноземцем та особою без громадянства в дипломатичних представництвах та консульських установах України за кордоном; надсилання 

органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, Державній прикордонній службі України рішення, у якому зазначаються підстави, 

які унеможливлюють в’їзд на тимчасово окуповану територію іноземця та особи без громадянства, в день прийняття такого рішення за 

допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку;  

5) забезпечити Державній прикордонній службі України прямий доступ до інформаційних систем або баз даних органів державної 

влади в обсязі, необхідному для здійснення перевірки належності особи до громадянства України; 

6) затвердити положення про центри надання адміністративних послуг та положення про зони надання нотаріальних і соціальних 

послуг та послуг банків України, які утворюються на контрольному пункті в’їзду-виїзду, перелік адміністративних послуг, що надаються 

центрами надання адміністративних послуг та перелік нотаріальних, соціальних і банківських послуг, які надаються цими центрами та у 

зазначених зонах на контрольному пункті в’їзду-виїзду, передбачити підключення центрів та зон до відповідних державних реєстрів, 

укомплектування центрів та зон достатньою кількістю працівників та графік роботи центрів та зон, який забезпечить безперебійне 

оперативне надання адміністративних, соціальних та банківських послуг громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території; 

7) затвердити порядок ведення ДМС обліку іноземців та осіб без громадянства, які в’їхали на тимчасово окуповану територію до 

затвердження Порядку……і не потребували отримання спеціального дозволу; 

8) затвердити Порядок ведення обліку відомостей про особу, зазначених в актах (рішеннях, документах), виданих незаконними 

органами (посадовими та службовими особами) на тимчасово окупованій території, а також установами, організаціями і закладами, що 

функціонують на тимчасово окупованій території, які отримали в своє розпорядження органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, посадові і службові особи, які є держателями та/або забезпечують ведення відповідних реєстрів.  
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