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Про затвердження Переліку і
обсягів (вартості/ваги/кількості)
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обмежених або заборонених до
переміщення
розмежування

через

лінію

та

до/з

гуманітарно-логістичних центрів
товарів, а також товарів, які
можуть

бути

віднесені

до

особистих речей

Відповідно до пункту 23 Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на
тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб,
переміщення товарів із таких територій, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 липня 2019 року № 815,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік і обсяги (вартість/вагу/кількість) обмежених або
заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарнологістичних центрів товарів, що додається.
2. Установити, що фізична особа може переміщувати готівкові кошти з:
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях
(далі – тимчасово окуповані території) на контрольовані Україною території у
сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в
іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також
у сумі, що перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в
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іноземній

валюті,

за

умови

погодження

переміщення

цих

коштів

з

представниками координаційного центру відповідно до законодавства;
контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у
сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в
іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.
3. Установити, що фізична особа переміщує через лінію розмежування та
до/з гуманітарно-логістичних центрів в обох напрямках товари, які можуть бути
віднесені до особистих речей:
товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що
забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;
одяг, білизна, взуття, що призначені виключно для власного користування
і мають ознаки таких, що були у користуванні;
особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що
мають ознаки таких, що були в користуванні (на особі в обґрунтованій
кількості);
іменні платіжні картки;
один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера разом з обґрунтованою кількістю
додаткового приладдя;
переносні музичні інструменти – не більше двох штук;
один

переносний

звуковідтворювальний

пристрій

(у

тому

числі

магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою
кількістю плівок, платівок, дисків;
один переносний радіоприймач;
стільникові (мобільні) телефони – не більше трьох штук;
один телевізор;
переносні (стаціонарні) персональні комп’ютери – не більше двох одиниць
і периферійне обладнання та приладдя до них;
флеш-карти – не більше трьох штук;
калькулятори, електронні книжки – не більше двох штук;
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звичайна та/або прогулянкова дитячі коляски на кожну дитину, яка
перетинає

лінію

розмежування

разом

із

особою,

у

разі

відсутності

дітей – не більше однієї одиниці;
два крісла колісні на кожну особу з інвалідністю, у разі відсутності особи з
інвалідністю – не більше однієї одиниці;
медичні вироби для індивідуального використання для забезпечення
життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були у
користуванні;
лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного
найменування на одну особу (крім тих, що містять наркотичні чи психотропні
речовини);
лікарські засоби у кількості, що не перевищує зазначену в наявному в особи
рецепті (оригіналі чи копії) на такий лікарський засіб, виданому на ім’я цієї
особи, але не більше 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальних систем – для
лікарських засобів, що містять наркотичні чи психотропні речовини;
два годинники;
0,5 літра туалетної води та/або 200 грамів парфумів;
спортивне спорядження – велосипед, вудка рибальська, комплект лиж,
комплект тенісних ракеток, інше аналогічне спорядження – не більше однієї
одиниці (комплекту) кожного найменування;
інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб особи,
перелік і гранична кількість яких визначаються діючим законодавством.
4. Установити, що крім товарів, які можуть бути віднесені до особистих
речей, фізична особа додатково може переміщувати товари, за винятком
встановлених Переліком, затвердженим цим наказом, а саме:
через лінію розмежування з контрольованих Україною територій на
тимчасово окуповані території – без обмежень;
через лінію розмежування з тимчасово окупованих територій на
контрольовані Україною території - сумарна фактурна вартість яких не
перевищує еквівалент 10 000 гривень та/або сумарна вага яких не перевищує 75
кг на одну особу (за умови, що харчові продукти - не більше 2 кг кожного
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найменування та непродовольчі товари - не більше 2 одиниць кожного
найменування);
з контрольованих Україною територій до гуманітарно-логістичних
центрів – без обмежень;
з гуманітарно-логістичних центрів на тимчасово окуповані території – без
обмежень.
Фізична особа, що прямує через лінію розмежування з тимчасово
окупованих

територій

до

гуманітарно-логістичних

центрів,

має

право

переміщувати товари, які можуть бути віднесені до особистих речей.
5. Установити, що в разі переїзду фізичної особи на місце проживання з
тимчасово окупованих територій на контрольовані Україною території такій
особі дозволяється переміщення її особистих речей з ознаками користування в
обґрунтованій кількості.
6. Установити для фізичної особи обмеження для переміщення нею товарів
(крім таких, які можуть бути віднесені до особистих речей) та готівкових коштів
не частіше одного разу на добу в одному напрямку.
7. Заборонити переміщення через лінію розмежування з тимчасово
окупованих територій алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також в обох
напрямках - фізичній особі, яка не досягла 18-річного віку.
8. Юридичному управлінню (Колтирін О. О.) забезпечити подання цього
наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
9. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства у справах
ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України від 18 листопада 2019 року № 92 “Про затвердження Переліку і обсягів
(вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через
лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також
товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей”, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 26 листопада 2019 року за № 1181/34152.
10. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але
не раніше дня набрання чинності пункту 8 змін, затверджених постановою
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Кабінету Міністрів України від 06 травня 2020 року № 371 “Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр

підпис

Олексій РЕЗНІКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України
14 липня 2020 року № 52
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 липня 2020 року за № № 666/34949

ПЕРЕЛІК І ОБСЯГИ
(вартість/вага/кількість)
обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування
та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів
1. Заборонені товари:
зброя та боєприпаси, муляжі таких пристроїв і предметів, а також
пейнтбольні рушниці;
холодна зброя та інші предмети, спеціально призначені для нападу та
оборони (кастети, стилети, спортивні товари палочного типу, балончики з
рідиною паралітичної дії тощо), легкозаймисті або інші небезпечні речовини;
товари подвійного використання, внесені до Єдиного списку товарів
подвійного використання, зазначені у додатку до Порядку здійснення
державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного
використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 січня 2004 року № 86 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
24 жовтня 2018 року № 974);
товари, включені до Списку товарів військового призначення, міжнародні
передачі яких підлягають державному контролю, зазначені у додатку до Порядку
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здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 листопада 2003 року № 1807;
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до
Переліку

наркотичних

засобів,

психотропних

речовин

і

прекурсорів,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року
№ 770, а також їх аналоги;
електроловильні системи (електровудки), монониткові (волосінні) сітки,
мисливські капкани та інші засоби добування об’єктів тваринного світу;
спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;
радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, зазначені у Реєстрі
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до
застосування та ввезення на територію України;
незареєстровані відповідно до законодавства пестициди й агрохімікати;
отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини, токсичні та радіоактивні
речовини, ртуть, кислоти, їдкі речовини, гази і посудини під тиском, окислювачі
й органічні пероксиди, інфекційні матеріали, сухий лід (заморожений
вуглекислий газ);
банківські метали у вигляді зливків і монет;
автомобільні запчастини для вантажного автотранспорту;
паливно-мастильні матеріали у випадку переміщення з тимчасово
окупованих територій, крім таких, що переміщуються у конструктивних
ємностях транспортного засобу, призначених для цього та передбачених
заводом-виробником;
промислове устаткування (у тому числі друкарське), обладнання,
запчастини та комплектуючі до нього;
будівельні матеріали (деревина, камінь, цемент, блоки, цегла);
військова форма одягу та знаки розрізнення військових формувань,
правоохоронних органів, органів цивільного захисту;
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будь-які печатки, штампи, пусті бланки суворої звітності, друкована
продукція,

бланки

документів,

символіка,

матеріали

агітаційного

та

пропагандистського характеру країни агресора, збройних формувань Російської
Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації;
твори, зображення та інші предмети порнографічного характеру;
дистанційно пілотовані повітряні судна (дрони);
інструменти промислового призначення;
предмети старовини й мистецтва, що є художньою, історичною, науковою
чи іншою культурною цінністю (крім випадків переміщення таких предметів за
дозволом координаційного центру).
2. Обмежені товари:
платіжні картки в кількості, що перевищує 3 одиниці, які не є іменними
картами особи, яка перетинає лінію розмежування;
автомобільні запчастини для легкового автотранспорту, крім запчастин та
комплектуючих для власного автотранспорту, що належать фізичній особі, яка
перетинає лінію розмежування (одна одиниця або один комплект), шини - більше
одного комплекту (4 штуки) всесезонних, або зимових, або літніх шин для
легкових автомобілів, радіусом не більше 16 дюймів;
підакцизні товари в обсягах на одну фізичну особу:
для тютюнових виробів – більше 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів
тютюну або ці вироби в наборі загальною вагою більше 250 грамів;
для алкогольних напоїв – більше 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних
напоїв (із вмістом спирту більш як 22 відсотки);
для паливно-мастильних матеріалів – більше 20 літрів (кілограм) в каністрі
на один транспортний засіб.

Начальник Управління
соціально-гуманітарної політики
та внутрішньо переміщених осіб

підпис

І. КАЛУПАХА

