ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про державну політику перехідного періоду»
Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта

Господарський процесуальний кодекс України № 1798-XII від 06.11.1991
Розділ ХІ
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ ХІ
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Установити, що зміни до цього Кодексу вводяться в дію
з урахуванням таких особливостей:
…
21) особливості судових викликів та повідомлень,
направлення копій судових рішень учасникам справи, у
разі якщо адреса їх місця проживання (перебування) чи
місцезнаходження знаходиться на тимчасово 
окупованій
території України або в районі проведення
антитерористичної операції, визначаються законами
України "Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території
України" та "Про здійснення правосуддя та
кримінального провадження у зв’язку з проведенням
антитерористичної операції";

1. Установити, що зміни до цього Кодексу вводяться в дію
з урахуванням таких особливостей:
…
21) особливості судових викликів та повідомлень,
направлення копій судових рішень учасникам справи, у
разі якщо адреса їх місця проживання (перебування) чи
місцезнаходження знаходиться на тимчасово окупованих
територіях, визначаються Законом України «Про
державну політику перехідного періоду»;

22) якщо суд, до юрисдикції якого відповідно до вимог

22) якщо суд, до юрисдикції якого відповідно до вимог
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процесуального закону відноситься вирішення питання
про відновлення втраченого провадження, знаходиться на
тимчасовоокупованій території України або в районі
проведення антитерористичної операції
, то відновлення
втраченого провадження здійснюється судом за
територіальною підсудністю судових справ, визначеною
згідно із 
Законом України "Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України" або Законом України
"Про здійснення правосуддя та кримінального
провадження у зв’язку з проведенням
антитерористичної операції"
.
...

процесуального закону відноситься вирішення питання
про відновлення втраченого провадження, знаходиться на
тимчасово 
окупованих територіях, то відновлення
втраченого провадження здійснюється судом за
територіальною підсудністю судових справ, визначеною
згідно із 
Законом України «Про державну політику
перехідного періоду».

...

Кодекс України про надра № 132/94-ВР від 27.07.1994
Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами

Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами

…

…

Продовження строку дії спеціальних дозволів на
користування надрами, наданих на ділянки, розташовані
на тимчасово 
окупованій території України
,
здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених
законом
.

Продовження строку дії спеціальних дозволів на
користування надрами, наданих на ділянки, розташовані
на тимчасово 
окупованих територіях, здійснюється з
урахуванням особливостей, встановлених Законом
України «Про державну політику перехідного періоду».
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Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004
Стаття 317. Особливості провадження у справах про
встановлення факту народження або смерті особи на
тимчасово окупованій території України

Стаття 317. Особливості провадження у справах про
встановлення факту народження або смерті особи,
укладання або розірвання шлюбу на тимчасово
окупованих територіях

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 місця проживання заявника.

1. Заява про встановлення факту народження або
смерті особи на тимчасово окупованих територіях
подається органом реєстрації актів цивільного стану
до суду за його місцезнаходженням у випадках,
визначених законом.

Частина відсутня.

2. Заява про встановлення факту укладання або
розірвання шлюбу на тимчасово окупованих
територіях подається до будь-якого суду чоловіком або
дружиною у випадках, визначених законом.

2.Справи про встановлення факту народження або смерті
особи на тимчасово 
окупованій території України,
визначеній Верховною Радою України,розглядаються
невідкладно змоменту надходження відповідної заяви до
суду.

3.Справи про встановлення факту народження або смерті
особи
, укладання або розірвання шлюбунатимчасово
окупованих територіяхрозглядаються невідкладно з
моменту надходження відповідної заяви до суду.
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Частина відсутня.

4. Для встановлення фактів, визначених у частинах
першій, другій цієї статті, суд враховує відомості,
зазначені у актах (рішеннях, документах), виданих
окупаційними адміністраціями Російської Федерації.

3.У рішенні про встановлення факту народження особи на
тимчасово 
окупованій території України, визначеній
Верховною Радою України
, зокрема, мають бути
зазначені встановлені 
судом дані про дату і місце
народження особи, про її батьків.

5.У рішенні про встановлення факту народження особи на
тимчасово 
окупованих територіях, зокрема, мають бути
зазначені встановлені судом дані про дату і місце
народження особи, про її батьків.

4.Ухвалене судом рішення у справах про встановлення
факту народження або смерті особи на тимчасово
окупованій території України, визначеній Верховною
Радою України,підлягає негайному виконанню.
Рішення у справах про встановлення факту
народження або
смерті особи на тимчасово окупованій
території України, визначеній Верховною Радою
України,може бути оскаржено в загальному порядку,
встановленому цим Кодексом. Оскарження 
рішення не
зупиняє його виконання.

6.Ухвалене судом рішення у справах про встановлення
фактів, визначених в частинах першій, другій цієї
статті
,підлягає негайному виконанню. Таке рішення
може бути оскаржено в загальному порядку,
встановленому цим Кодексом. Оскарження рішення не
зупиняє його виконання.

5.Копія судового рішення видається учасникам справи
,
негайно після проголошення такого рішення 
або

7.Копія судового рішення видається учасникам справи
негайно після проголошення такого рішення та
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невідкладно надсилається судом до органу державної
реєстрації актів цивільного стану 
за місцем ухвалення
рішення 
для державної реєстрації 
народження або
смерті особи
.

невідкладно надсилається судом дооргану державної
реєстрації актів цивільного стану для проведення
державної реєстрації.

Стаття 430. Негайне виконання судових рішень

Стаття 430. Негайне виконання судових рішень

1. Суд допускає негайне виконання рішень у справах про:
…
8) встановлення факту народження або смерті особи на
тимчасово 
окупованій території України, визначеній
Верховною Радою України
;
…

1. Суд допускає негайне виконання рішень у справах про:
…
8) встановлення факту народження або смерті особи,
укладання або розірвання шлюбуна тимчасово
окупованих територіях;
…

Розділ ХІII
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ ХІII
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Установити, що зміни до цього Кодексу вводяться в дію
з урахуванням таких особливостей:
…
19) особливості судових викликів та повідомлень,
направлення копій судових рішень учасникам справи, у
разі якщо адреса їх місця проживання (перебування) чи
місцезнаходження знаходиться на тимчасово 
окупованій
території України або в районі проведення

1. Установити, що зміни до цього Кодексу вводяться в дію
з урахуванням таких особливостей:
…
19) особливості судових викликів та повідомлень,
направлення копій судових рішень учасникам справи, у
разі якщо адреса їх місця проживання (перебування) чи
місцезнаходження знаходиться на тимчасово окупованих
територіях, визначаються Законом України «Про
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антитерористичної операції, визначаються законами
України "Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території
України" та "Про здійснення правосуддя та
кримінального провадження у зв’язку з проведенням
антитерористичної операції";

державну політику перехідного періоду»;

20) якщо суд, до юрисдикції якого відповідно до вимог
процесуального закону відноситься вирішення питання
про відновлення втраченого провадження, знаходиться на
тимчасовоокупованій території України або в районі
проведення антитерористичної операції
, то відновлення
втраченого провадження здійснюється судом за
територіальною підсудністю судових справ, визначеною
згідно із 
Законом України "Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України" або Законом України
"Про здійснення правосуддя та кримінального
провадження у зв’язку з проведенням
антитерористичної операції"
.
...

20) якщо суд, до юрисдикції якого відповідно до вимог
процесуального закону відноситься вирішення питання
про відновлення втраченого провадження, знаходиться на
тимчасово 
окупованих територіях, то відновлення
втраченого провадження здійснюється судом за
територіальною підсудністю судових справ, визначеною
згідно із 
Законом України «Про державну політику
перехідного періоду».

...

Кодекс адміністративного судочинства України № 2747-IV від 06.07.2005
Стаття 12. Форми адміністративного судочинства

Стаття 12. Форми адміністративного судочинства
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...

...

6. Для цілей цього Кодексу справами незначної складності
є справи щодо:
…
5) оскарження фізичними особами рішень, дій чи
бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо в’їзду
(виїзду)на тимчасово 
окуповану територію
;
…

6. Для цілей цього Кодексу справами незначної складності
є справи щодо:
…
5) оскарження фізичними особами рішень, дій чи
бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо в’їзду
на тимчасово 
окуповані території та виїзду з них;
…

Стаття 27. Виключна підсудність

Стаття 27. Виключна підсудність

…

…

2. Адміністративні справи з приводу оскарження рішень
суб’єктів владних повноважень, прийнятих на
контрольних пунктахв’їзду (виїзду) на тимчасово
окуповану територію
, їхніх дій або бездіяльності
вирішуються адміністративним судом за
місцезнаходженням відповідного контрольного
пункту.

2. Адміністративні справи з приводу оскарження рішень
суб’єктів владних повноважень, прийнятих на
контрольних пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово
окуповані території, їхніх дій або бездіяльності
вирішуються адміністративним судом за
місцезнаходженням відповідного контрольного пункту
в’їзду-виїзду
.

...

...

Стаття 263. Особливості розгляду окремих категорій справ Стаття 263. Особливості розгляду окремих категорій справ
незначної складності
незначної складності
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1. Суд розглядає за правилами спрощеного позовного
провадження без повідомлення учасників справи (у
письмовому провадженні) справи щодо:
…
5) оскарження фізичними особами рішень, дій чи
бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо в’їзду
(виїзду) 
на тимчасово 
окуповану територію
.
…

1. Суд розглядає за правилами спрощеного позовного
провадження без повідомлення учасників справи (у
письмовому провадженні) справи щодо:
…
5) оскарження фізичними особами рішень, дій чи
бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо в’їзду
на тимчасово 
окуповані території та виїзду з них.
…

Розділ VII
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ VII
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Установити, що зміни до цього Кодексу вводяться в дію
з урахуванням таких особливостей:
…
20) особливості судових викликів та повідомлень,
направлення копій судових рішень учасникам справи, у
разі якщо адреса їх місця проживання (перебування) чи
місцезнаходження знаходиться на тимчасово 
окупованій
території України або в районі проведення
антитерористичної операції, визначаються законами
України "Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території
України" та "Про здійснення правосуддя та

1. Установити, що зміни до цього Кодексу вводяться в дію
з урахуванням таких особливостей:
…
20) особливості судових викликів та повідомлень,
направлення копій судових рішень учасникам справи, у
разі якщо адреса їх місця проживання (перебування) чи
місцезнаходження знаходиться на тимчасово окупованих
територіях, визначаються Законом України «Про
державну політику перехідного періоду»;
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кримінального провадження у зв’язку з проведенням
антитерористичної операції";
21) якщо суд, до юрисдикції якого відповідно до вимог
процесуального закону відноситься вирішення питання
про відновлення втраченого провадження, знаходиться на
тимчасовоокупованій території України або в районі
проведення антитерористичної операції
, то відновлення
втраченого провадження здійснюється судом за
територіальною підсудністю судових справ, визначеною
згідно із 
Законом України "Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України" або Законом України
"Про здійснення правосуддя та кримінального
провадження у зв’язку з проведенням
антитерористичної операції"
.
...

21) якщо суд, до юрисдикції якого відповідно до вимог
процесуального закону відноситься вирішення питання
про відновлення втраченого провадження, знаходиться на
тимчасово 
окупованих територіях, то відновлення
втраченого провадження здійснюється судом за
територіальною підсудністю судових справ, визначеною
згідно із 
Законом України «Про державну політику
перехідного періоду».

...

Виборчий кодекс України № 396-IX 19.12.2019
Стаття 58. Офіційні спостерігачі

Стаття 58. Офіційні спостерігачі

…

…

3. Офіційним спостерігачем може бути виборець (крім 3. Офіційним спостерігачем може бути виборець (крім
офіційних
спостерігачів
від
іноземних
держав, офіційних
спостерігачів
від
іноземних
держав,
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міжнародних організацій). Офіційним спостерігачем не міжнародних організацій). Офіційним спостерігачем не
може бути:
може бути:
1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, 1) громадянин держави-агресора або особа, пропозиції
визнаної
Верховною
Радою
України стосовно
якої
ініційовано
або
внесено
державою-агресором або державою-окупантом;
державою-агресором;
2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або Виключити.
внесено державою, визнаною Верховною Радою
України
державою-агресором
або
державою-окупантом;
3) член виборчої комісії;

2)член виборчої комісії;

4) посадова або службова особа органу виконавчої 3) особа, уповноважена на виконання функцій держави
влади, органів прокуратури або суду, правоохоронних або місцевого самоврядування;
органів, інших державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим чи органів місцевого
самоврядування;
5) військовослужбовець, поліцейський, співробітник Виключити.
Служби безпеки України, особа рядового чи
начальницького
складу
Державної
кримінально-виконавчої служби України;
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6) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) 4) 
військовослужбовець строкової служби або особа,
службу;
яка проходить альтернативну (невійськову) службу;
7) особа, яка має судимість за вчинення тяжкого або
особливо
тяжкого
злочину,
кримінального
правопорушення проти виборчих прав громадян чи
корупційного кримінального правопорушення, що не
погашена або не знята в установленому законом порядку.
...

5) особа, яка має судимість за вчинення тяжкого або
особливо
тяжкого
злочину,
кримінального
правопорушення проти виборчих прав громадян чи
корупційного кримінального правопорушення, що не
погашена або не знята в установленому законом порядку.
...

Закон України «Про заставу» № 2654-XII від 02.10.1992
Стаття 24. Задоволення вимог заставодержателя в разі Стаття 24. Задоволення вимог заставодержателя в разі
недостатньої суми, вирученої від реалізації предмета недостатньої суми, вирученої від реалізації предмета
застави
застави
У випадках, коли суми, вирученої від продажу предмета
застави, недостатньо для повного задоволення вимог
заставодержателя, він має право, якщо інше не
передбачено законом чи договором, одержати суму, якої
не вистачає для повного задоволення вимоги, з іншого
майна боржника в порядку черговості, передбаченої
законодавством України.

У випадках, коли суми, вирученої від продажу предмета
застави, недостатньо для повного задоволення вимог
заставодержателя, він має право, якщо інше не
передбачено законом чи договором, одержати суму, якої
не вистачає для повного задоволення вимоги, з іншого
майна боржника в порядку черговості, передбаченої
законодавством України.

Положення цієї статті не поширюються на відносини Положення цієї статті не поширюються на відносини
застави, якщо заставодержателем є юридична особа застави, якщо заставодержателем є юридична особа
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держави,
визнаної
державою-агресором
та/або
державою-окупантом по відношенню до України
, або
юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне
підприємство
держави-агресора
та/або
держави-окупанта
, а боржником - підприємство
оборонно-промислового комплексу, внесене до переліку
об’єктів державної власності, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави.

держави-агресора або юридична особа з іноземними
інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора,
а боржником - підприємство оборонно-промислового
комплексу, внесене до переліку об’єктів державної
власності, що мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави.

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» № 2782-XII від 16.11.1992
Стаття 3. Неприпустимість зловживання свободою Стаття 3. Неприпустимість зловживання свободою
діяльності друкованих засобів масової інформації
діяльності друкованих засобів масової інформації
Забороняється використання друкованих засобів масової
інформації для:
...
популяризації або пропаганди 
держави-агресора та її
органів
влади,
представників
органів
влади
держави-агресора та їхніх дій, що створюють
позитивний образ держави-агресора, виправдовують
чи визнають правомірною окупацію території
України;
…
Примітка відсутня.

Забороняється використання друкованих засобів масової
інформації для:
...
популяризації або пропаганди держави-агресора або її
державних органів, окупаційних сил чи окупаційних
адміністрацій Російської Федерації, їхніх окремих дій,
що виправдовують чи визнають правомірною
тимчасову окупацію;
…
Примітка. Терміни «держава-агресор», «окупаційні
сили Російської Федерації», «окупаційні адміністрації
Російської Федерації», «тимчасова окупація»
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вживаються в цій статті у значенні, наведеному в
Законі України «Про державну політику перехідного
періоду».
Закон України «Про телебачення і радіомовлення» № 3759-XII від 21.12.1993
Стаття 6. Неприпустимість зловживання
діяльності телерадіоорганізацій

свободою Стаття 6. Неприпустимість зловживання
діяльності телерадіоорганізацій

свободою

...

...

2. Не допускається використання телерадіоорганізацій
для:
…
трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991
року, що містять популяризацію або пропаганду 
органів
держави-агресора
та
їхніх
окремих
дій, що
виправдовують чи визнають правомірною окупацію
території України
. Для цілей застосування цієї норми
використовуються визначення та критерії, встановлені
Законом України "Про кінематографію";

2. Не допускається використання телерадіоорганізацій
для:
…
трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991
року, що містять популяризацію або пропаганду
держави-агресора
або
її
державних
органів,
окупаційних сил чи окупаційних адміністрацій
Російської Федерації, їхніх окремих дій, що
виправдовують чи визнають правомірною тимчасову
окупацію. Для цілей застосування цієї норми
використовуються визначення та критерії, встановлені
Законом України «Про кінематографію»;
…
Примітка. Терміни «держава-агресор», «окупаційні
сили Російської Федерації», «окупаційні адміністрації

…
Примітка відсутня.
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Російської
Федерації»,
«тимчасова
окупація»
вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в
Законі України «Про державну політику перехідного
періоду».
Стаття 12. Заснування телерадіоорганізацій та вимоги до Стаття 12. Заснування телерадіоорганізацій та вимоги до
їх установчих і статутних документів
їх установчих і статутних документів
...

...

2. В Україні забороняється засновувати та брати участь в
телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної
послуги:
…
фізичним і юридичним особам, які є резидентами
держави, визнаної Верховною Радою України
державою-агресором або державою-окупантом
, а також
юридичним особам, учасниками (акціонерами) яких є такі
юридичні або фізичні особи, на усіх рівнях ланцюга
володіння корпоративними правами телерадіоорганізації
або провайдера програмної послуги і кінцевим
вигодоодержувачам;
...

2. В Україні забороняється засновувати та брати участь в
телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної
послуги:
…
фізичним і юридичним особам, які є резидентами
держави-агресора, а також юридичним особам,
учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або
фізичні особи, на усіх рівнях ланцюга володіння
корпоративними правами телерадіоорганізації або
провайдера
програмної
послуги
і
кінцевим
вигодоодержувачам;

Стаття
28.
Програмна
телерадіоорганізації

концепція

...

мовлення Стаття
28.
Програмна
телерадіоорганізації

концепція

мовлення
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…

…

4. Телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензій
здійснюють ефірне, супутникове та/або багатоканальне (в
тому числі цифрове) мовлення з використанням
радіочастотного ресурсу у проміжках часу між 07.00 та
23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між
українськими та іноземними передачами:

4. Телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензій
здійснюють ефірне, супутникове та/або багатоканальне (в
тому числі цифрове) мовлення з використанням
радіочастотного ресурсу у проміжках часу між 07.00 та
23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між
українськими та іноземними передачами:

передачі європейського виробництва, а також США та
Канади повинні становити не менше 70 відсотків
загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не
менше 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення
- передачі українського виробництва.

передачі європейського виробництва, а також США та
Канади повинні становити не менше 70 відсотків
загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не
менше 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення
- передачі українського виробництва.

Для цілей цієї частини передачею європейського
виробництва вважається передача, створена однією або
декількома юридичними особами - резидентами держав,
що
ратифікували
Європейську
конвенцію
про
транскордонне телебачення.

Для цілей цієї частини передачею європейського
виробництва вважається передача, створена однією або
декількома юридичними особами - резидентами держав,
що
ратифікували
Європейську
конвенцію
про
транскордонне телебачення.

До передач європейського виробництва, крім випадків, До передач європейського виробництва, крім випадків,
визначених цією частиною, також належать передачі, визначених цією частиною, також належать передачі,
створені на замовлення юридичних осіб - резидентів створені на замовлення юридичних осіб - резидентів
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держав, що ратифікували Європейську конвенцію про
транскордонне телебачення, за умови що безпосереднім
виробником таких передач є особи - резиденти таких
держав.

держав, що ратифікували Європейську конвенцію про
транскордонне телебачення, за умови що безпосереднім
виробником таких передач є особи - резиденти таких
держав.

Якщо передача створена на замовлення або за участю
однієї або декількох юридичних осіб - резидентів
держави, визнаної Верховною Радою України
державою-агресором та/або державою-окупантом
, вона
не може вважатися передачею європейського чи
українського виробництва.

Якщо передача створена на замовлення або за участю
однієї або декількох юридичних осіб - резидентів
держави-агресора, вона не може вважатися передачею
європейського чи українського виробництва.
...

...
Стаття 72. Санкції за порушення законодавства про Стаття 72. Санкції за порушення законодавства про
телебачення і радіомовлення
телебачення і радіомовлення
…

…

9. Рішення про стягнення штрафу приймається
Національною
радою,
якщо
після
оголошення
попередження ліцензіат не усунув порушення в
установлені Національною радою строки, у разі вчинення
таких порушень:
телерадіоорганізаціями -

9. Рішення про стягнення штрафу приймається
Національною
радою,
якщо
після
оголошення
попередження ліцензіат не усунув порушення в
установлені Національною радою строки, у разі вчинення
таких порушень:
телерадіоорганізаціями -
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10 відсотків розміру ліцензійного збору за:
…
трансляцію телепередач, виготовлених після 1 серпня
1991 року, що містять популяризацію або пропаганду
органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що
виправдовують чи визнають правомірною окупацію
території України
. Для цілей застосування цієї норми
використовуються визначення та критерії, встановлені
Законом України "Про кінематографію";
...

10 відсотків розміру ліцензійного збору за:
…
трансляцію телепередач, виготовлених після 1 серпня
1991 року, що містять популяризацію або пропаганду
держави-агресора
або
її
державних
органів,
окупаційних сил чи окупаційних адміністрацій
Російської Федерації, їхніх окремих дій, що
виправдовують чи визнають правомірною тимчасову
окупацію. Для цілей застосування цієї норми
використовуються визначення та критерії, встановлені
Законом України «Про кінематографію»;
...

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» № 80/94-ВР від 05.07.1994
Стаття 8. Умови обробки інформації в системі
…
Державні інформаційні ресурси та інформація з
обмеженим доступом, крім державної таємниці, службової
інформації та державних і єдиних реєстрів, створення та
забезпечення функціонування яких визначено законами,
можуть оброблятися в системі без застосування
комплексної системи захисту інформації у разі виконання
всіх таких умов:
підтвердження

відповідності

системи

Стаття 8. Умови обробки інформації в системі
…
Державні інформаційні ресурси та інформація з
обмеженим доступом, крім державної таємниці, службової
інформації та державних і єдиних реєстрів, створення та
забезпечення функціонування яких визначено законами,
можуть оброблятися в системі без застосування
комплексної системи захисту інформації у разі виконання
всіх таких умов:

управління підтвердження

відповідності

системи

управління
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інформаційною безпекою за результатами процедури з
оцінки відповідності національним стандартам України
щодо систем управління інформаційною безпекою, яка
проведена органом з оцінки відповідності, акредитованим
національним органом України з акредитації чи
національним органом з акредитації іншої держави, якщо і
національний орган України з акредитації, і національний
орган з акредитації такої держави є членами міжнародної
або регіональної організації з акредитації та/або уклали з
такою організацією угоду про взаємне визнання щодо
оцінки відповідності;

інформаційною безпекою за результатами процедури з
оцінки відповідності національним стандартам України
щодо систем управління інформаційною безпекою, яка
проведена органом з оцінки відповідності, акредитованим
національним органом України з акредитації чи
національним органом з акредитації іншої держави, якщо і
національний орган України з акредитації, і національний
орган з акредитації такої держави є членами міжнародної
або регіональної організації з акредитації та/або уклали з
такою організацією угоду про взаємне визнання щодо
оцінки відповідності;

використання для захисту інформації в системі засобів
криптографічного захисту інформації, які мають
позитивний експертний висновок за результатами
державної експертизи у сфері криптографічного захисту
інформації;

використання для захисту інформації в системі засобів
криптографічного захисту інформації, які мають
позитивний експертний висновок за результатами
державної експертизи у сфері криптографічного захисту
інформації;

жоден з елементів системи не може бути розташований на
територіях 
України, на яких органи державної влади
України тимчасово не здійснюють своїх повноважень,
на 
територіях держав, визнаних Верховною Радою
України державами-агресорами
, на територіях держав,
щодо яких застосовані санкції відповідно до Закону
України "Про санкції", та на територіях держав, які

жоден з елементів системи не може бути розташований на
тимчасово окупованих територіях, на території
держави-агресора, на територіях держав, щодо яких
застосовані санкції відповідно до Закону України "Про
санкції", та на територіях держав, які входять до митних
союзів з такими державами;
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входять до митних союзів з такими державами;
виконання особливих вимог, встановлених Кабінетом
Міністрів України до забезпечення захисту інформації в
системах залежно від категорії державних інформаційних
ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога
щодо захисту якої встановлена законом, що обробляються.
…
Примітка відсутня.

виконання особливих вимог, встановлених Кабінетом
Міністрів України до забезпечення захисту інформації в
системах залежно від категорії державних інформаційних
ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога
щодо захисту якої встановлена законом, що обробляються.
…
Примітка. Терміни «держава-агресор», «тимчасово
окуповані території» вживаються в цій статті у
значенні, наведеному в Законі України «Про державну
політику перехідного періоду».

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995
Стаття 1. Визначення основних понять і термінів

Стаття 1. Визначення основних понять і термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:
…
Термін "пальне" вживається в цьому Законі у значенні,
наведеному в Податковому кодексі України.

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:
…
Термін "пальне" вживається в цьому Законі у значенні,
наведеному в Податковому кодексі України.

Абзац відсутній.

Термін «держава-агресор» вживається в цьому Законі
у значенні, наведеному в Законі України «Про
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державну політику перехідного періоду».
Стаття 18. Заключні положення
...
Забороняється участь у приватизації, оренді державних
підприємств - виробників спирту етилового, спирту
етилового
ректифікованого
виноградного,
спирту
етилового
ректифікованого
плодового
резидентів
іноземної держави, визнаної державою-окупантом
згідно
із
законом
України
та/або визнаної
державою-агресором по відношенню до України згідно
із законодавством, та осіб, які прямо чи опосередковано
контролюються резидентами 
такої іноземної держави або
діють в їх інтересах.
...

Стаття 18. Заключні положення
...
Забороняється участь у приватизації, оренді державних
підприємств - виробників спирту етилового, спирту
етилового
ректифікованого
виноградного,
спирту
етилового
ректифікованого
плодового
резидентів
держави-агресора та осіб, які прямо чи опосередковано
контролюються резидентами держави-агресора або діють
в їх інтересах.
...

Закон України «Про видавничу справу» № 318/97-ВР від 05.06.1997
Стаття 28. Обмеження права у видавничій справі

Стаття 28. Обмеження права у видавничій справі

У видавничій справі забороняється:
…
випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати
продукцію, що містить популяризацію або пропаганду
органів держави-агресора та їх окремих дій, що
створюють
позитивний
образ
працівників


У видавничій справі забороняється:
…
випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати
продукцію, що містить популяризацію або пропаганду
держави-агресора, окупаційних сил чи окупаційних
адміністрацій Російської Федерації їхніх окремих дій,
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держави-агресора, працівників радянських органів що створюють позитивний образ представників
державної безпеки, виправдовують чи визнають держави-агресора, окупаційних сил чи окупаційних
правомірною окупацію 
території України
;
адміністрацій
Російської
Федерації, працівників
...
радянських органів державної безпеки, виправдовують чи
визнають правомірною тимчасову окупацію;
...
Стаття 28-1. Ввезення з території держави-агресора, Стаття 28-1. Ввезення з території держави-агресора,
тимчасово 
окупованої території України видавничої тимчасово 
окупованих територій видавничої продукції,
продукції, що може бути розповсюджена на території що може бути розповсюджена на території України
України
Видавнича продукція, що має походження або
виготовлена
та/або
ввозиться
з
території
держави-агресора, тимчасово 
окупованої території
України
, може бути ввезена на митну територію України
та розповсюджена на її території за умови наявності
відповідного дозволу, крім видавничої продукції, що
ввозиться громадянами в ручній поклажі або
супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше
10 примірників.

Видавнича продукція, що має походження або
виготовлена
та/або
ввозиться
з
території
держави-агресора, тимчасово окупованих територій,
може бути ввезена на митну територію України та
розповсюджена на її території за умови наявності
відповідного дозволу, крім видавничої продукції, що
ввозиться громадянами в ручній поклажі або
супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше
10 примірників.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику в формування та реалізує державну політику в
інформаційній сфері, забезпечує реалізацію цього Закону інформаційній сфері, забезпечує реалізацію цього Закону
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шляхом видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі
дубліката, анулювання) дозволу на ввезення видавничої
продукції, що має походження або виготовлена та/або
ввозиться з території держави-агресора, тимчасово
окупованої території України
, на митну територію
України (далі - дозвіл).

шляхом видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі
дубліката, анулювання) дозволу на ввезення видавничої
продукції, що має походження або виготовлена та/або
ввозиться з території держави-агресора, тимчасово
окупованих територій, на митну територію України (далі
- дозвіл).

...

...

Випуск у вільний обіг на митній території України
видавничої продукції, що має походження або
виготовлена
та/або
ввозиться
з
території
держави-агресора, тимчасово 
окупованої території
України для розповсюдження на території України,
здійснюється митним органом на підставі відповідного
дозволу, отриманого від центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику в інформаційній сфері з використанням
механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу
України.

Випуск у вільний обіг на митній території України
видавничої продукції, що має походження або
виготовлена
та/або
ввозиться
з
території
держави-агресора, тимчасово окупованих територій для
розповсюдження на території України, здійснюється
митним органом на підставі відповідного дозволу,
отриманого від центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику в
інформаційній сфері з використанням механізму "єдиного
вікна" відповідно до Митного кодексу України.
...

...
Розповсюдження на території України видавничої
Розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або
продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово
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ввозиться з території держави-агресора, тимчасово
окупованої
території
України
,
без
наявності
відповідного дозволу, передбаченого цією статтею, тягне
за собою застосування до розповсюджувачів такої
продукції адміністративно-господарських санкцій у формі
накладення адміністративно-господарського штрафу в
розмірі десяти мінімальних заробітних плат за кожен
випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та у
розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат за кожен
наступний випадок такого розповсюдження.

окупованих територій, без наявності відповідного
дозволу, передбаченого цією статтею, тягне за собою
застосування до розповсюджувачів такої продукції
адміністративно-господарських
санкцій
у
формі
накладення адміністративно-господарського штрафу в
розмірі десяти мінімальних заробітних плат за кожен
випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та у
розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат за кожен
наступний випадок такого розповсюдження.
...

...
Видавнича продукція, що має походження або
виготовлена
та/або
ввозиться
з
території
держави-агресора, тимчасово 
окупованої території
України та розповсюджується на території України без
відповідного дозволу, передбаченого цією статтею,
вилучається з обігу центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику в інформаційній сфері, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.

Видавнича продукція, що має походження або
виготовлена
та/або
ввозиться
з
території
держави-агресора, тимчасово окупованих територій та
розповсюджується на території України без відповідного
дозволу, передбаченого цією статтею, вилучається з обігу
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику в
інформаційній сфері, у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.

Закон України “Про торгово-промислові палати в Україні” 2 грудня 1997 року № 671/97-ВР
Стаття 14-1. Видача сертифікатів 
щодофорс-мажорн
их

Стаття 14-1. Видача сертифікатів профорс-мажорні
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обставин (обставин непереборної сили)

обставин
и(обставин
инепереборної сили)

1. Торгово-промислова палата України та уповноважені
нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують
форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)
та видають сертифікат про такі обставини протягом семи
днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за
собівартістю. 
Сертифікатпро форс-мажорні обставини
(обставини непереборної сили) для суб’єктів малого
підприємництва видається безкоштовно.
…

1. Торгово-промислова палата України та уповноважені
нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують
форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)
та видають сертифікат про такі обставини протягом семи
днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за
собівартістю. 
Сертифікатипро форс-мажорні обставини
(обставини непереборної сили) для суб’єктів малого
підприємництва, а також сертифікати про
форс-мажорні обставини (обставини непереборної
сили), що мали місце на тимчасово окупованих
територіях, видаютьсябезкоштовно.
…

Закон України «Про кінематографію» № 9/98-ВР від 13.01.1998
Стаття 3. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
…
держава-агресор - держава, яка у будь-який спосіб
окупувала частину території України або яка вчиняє
агресію проти України, визнана Верховною Радою
України
державою-агресором
або
державою-окупантом;
…

Стаття 3. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
…
Виключити.

…
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органи держави-агресора - правоохоронні органи Виключити.
(міліція, поліція тощо), збройні сили, судові органи,
внутрішні війська, будь-які підрозділи спеціального
призначення, органи, відповідальні за охорону та
захист державного кордону, органи, відповідальні за
здійснення податкової та митної політики, органи,
відповідальні за проведення дізнання або досудового
(попереднього)
слідства,
прокуратура,
органи,
відповідальні за державну безпеку або безпеку вищого
керівництва
держави-агресора,
підрозділи,
відповідальні за виконання будь-яких миротворчих
місій, будь-які інші збройні, військові, воєнізовані,
парамілітарні
або
інші
силові
формування
держави-агресора, їх складові або структурні
підрозділи, у тому числі формування, найменування
яких не відповідають офіційним назвам, прийнятим у
державі-агресорі, але які за здійснюваними функціями
належать до будь-якого із зазначених органів чи
формувань;
...
...
Стаття 15-1. Розповсюдження і демонстрування фільмів, Стаття 15-1. Розповсюдження і демонстрування фільмів,
що містять популяризацію 
органів держави-агресора
, що містять популяризацію держави-агресора або її
радянських органів державної безпеки
державних органів, окупаційних сил чи окупаційних
адміністрацій Російської Федерації
, радянських органів
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державної безпеки
В
Україні
забороняється
розповсюдження
і
демонстрування фільмів, що містять популяризацію або
пропаганду 
органів держави-агресора та їхніх окремих
дій, що створюють позитивний образ 
працівників
держави-агресора, працівників радянських органів
державної безпеки, виправдовують чи визнають
правомірною окупацію 
території України
, а також
забороняється трансляція (демонстрування шляхом показу
каналами мовлення) фільмів, вироблених 
фізичними та
юридичними особами держави-агресора.

В
Україні
забороняється
розповсюдження
і
демонстрування фільмів, що містять популяризацію або
пропаганду 
держави-агресора або її державних органів,
окупаційних сил чи окупаційних адміністрацій
Російської Федерації, їхніх окремих дій, що створюють
позитивний образ представників держави-агресора або
її державних органів, окупаційних сил чи окупаційних
адміністрацій
Російської
Федерації
, працівників
радянських органів державної безпеки, виправдовують чи
визнають правомірною тимчасову окупацію, а також
забороняється трансляція (демонстрування шляхом показу
каналами мовлення) фільмів, вироблених громадянами
держави-агресора
або
юридичними
особами,
зареєстрованими
окупаційними
адміністраціями
Російської
Федерації
або
на
території
держави-агресора.

Передбачена частиною першою цієї статті заборона
розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять
популяризацію
або
пропаганду
органів
держави-агресора та їхніх окремих дій, 
поширюється на
розповсюдження та демонстрування будь-яких фільмів
незалежно від країни походження, вироблених після 1

Передбачена частиною першою цієї статті заборона
поширюється на розповсюдження та демонстрування
будь-яких фільмів незалежно від країни походження,
вироблених після 1 серпня 1991 року. Заборона трансляції
фільмів, вироблених громадянами держави-агресора та
юридичними особами, зареєстрованими окупаційними
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серпня 1991 року. Заборона трансляції фільмів,
вироблених 
фізичними та юридичними особами
держави-агресора
, які не містять популяризації або
пропаганди 
органів держави-агресора та їхніх окремих
дій, поширюється на фільми, вироблені та/або вперше
оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року.

адміністраціями Російської Федерації або на території
держави-агресора, які не містять популяризації або
пропаганди 
держави-агресора або її державних органів,
окупаційних сил чи окупаційних адміністрацій
Російської Федерації та їхніх окремих дій, поширюється
на фільми, вироблені та/або вперше оприлюднені
(демонстровані) після 1 січня 2014 року.

Фільм вважається таким, що містить популяризацію або
пропаганду 
органів держави-агресора та їхніх окремих
дій, що створює позитивний образ 
працівників
держави-агресора
, працівників радянських органів
державної безпеки, виправдовує чи визнає правомірною
окупацію території України, якщо в ньому наявна
принаймні одна з таких ознак:

Фільм вважається таким, що містить популяризацію або
пропаганду 
держави-агресора або її державних органів,
окупаційних сил чи окупаційних адміністрацій
Російської Федерації, та їхніх окремих дій, що створює
позитивний образ представників держави-агресора або
її державних органів, окупаційних сил чи окупаційних
адміністрацій
Російської
Федерації
, працівників
радянських органів державної безпеки, виправдовує чи
визнає правомірною тимчасову окупацію, якщо в ньому
наявна принаймні одна з таких ознак:

серед позитивних героїв фільму є співробітники (у тому серед позитивних героїв фільму є співробітники (у тому
числі
колишні
або
позаштатні)
органів числі колишні або позаштатні) держави-агресора або її
держави-агресора
, радянських органів безпеки;
державних органів, окупаційних сил чи окупаційних
адміністрацій Російської Федерації
, радянських органів
безпеки;
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сюжет фільму безпосередньо або опосередковано
пов’язаний з діяльністю 
органів держави-агресора
,
радянських органів безпеки, і ця діяльність представлена у
фільмі як позитивна;

сюжет фільму безпосередньо або опосередковано
пов’язаний з діяльністю держави-агресора або її
державних органів, окупаційних сил чи окупаційних
адміністрацій Російської Федерації
, радянських органів
безпеки, і ця діяльність представлена у фільмі як
позитивна;

у сюжеті фільму безпосередньо або опосередковано
заперечується або ставиться під сумнів територіальна
цілісність України, виправдовується або подається в
позитивному світлі окупація 
території України
, акти
агресії з боку інших держав, розв’язування війни,
пропагується
винятковість,
зверхність
або
неповноцінність осіб за ознаками їх релігійних
переконань, належності до певної нації або раси, статі,
майнового стану, соціального походження.

у сюжеті фільму безпосередньо або опосередковано
заперечується або ставиться під сумнів територіальна
цілісність України, виправдовується або подається в
позитивному світлі тимчасова окупація, акти агресії з
боку інших держав, розв’язування війни, пропагується
винятковість, зверхність або неповноцінність осіб за
ознаками їх релігійних переконань, належності до певної
нації або раси, статі, майнового стану, соціального
походження.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику в сфері кінематографії забезпечує
реалізацію цього Закону шляхом прийняття рішення про
віднесення фільмів до заборонених до розповсюдження і
демонстрування на території України виключно на
підставі ознак, визначених у статті 
15-1 цього Закону
.
…
Примітка відсутня.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику в сфері кінематографії забезпечує
реалізацію цього Закону шляхом прийняття рішення про
віднесення фільмів до заборонених до розповсюдження і
демонстрування на території України виключно на
підставі ознак, визначених у цій статті.
…
Примітка. Терміни «держава-агресор», «окупаційні
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сили Російської Федерації», «окупаційні адміністрації
Російської
Федерації»,
«тимчасова
окупація»
вживаються в цій статті у значенні, наведеному в
Законі України «Про державну політику перехідного
періоду».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV від 23.09.1999
Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

…

…

3. Особливості надання соціальних послуг та виплати
матеріального забезпечення за соціальним страхуванням
внутрішньо переміщеним особам(громадянам України,
які переселилися з тимчасово окупованої території,
території проведення антитерористичної операції або
зони надзвичайної ситуації) 
визначаються Кабінетом
Міністрів України.

3. Особливості надання соціальних послуг та виплати
матеріального забезпечення за соціальним страхуванням
внутрішньо переміщеним особам визначаються Кабінетом
Міністрів України.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 1533-III
від 02.03.2000
Стаття 22. Умови та тривалість виплати допомоги по
безробіттю

Стаття 22. Умови та тривалість виплати допомоги по
безробіттю
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1. Право на допомогу по безробіттю залежно від
страхового стажу мають застраховані особи, визнані в
установленому порядку безробітними, страховий стаж
яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи
як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за
даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування.

1. Право на допомогу по безробіттю залежно від
страхового стажу мають застраховані особи, визнані в
установленому порядку безробітними, страховий стаж
яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи
як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за
даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування.

Право на допомогу по безробіттю зберігається у разі
настання перерви страхового стажу з поважних причин,
якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви
зареєструвалась в установленому порядку в державній
службі зайнятості як безробітна. Поважними причинами є:
…
періоди зайнятості на тимчасово окупованій території
України чи в районах проведення антитерористичної
операції та здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях
, що за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування не підтверджуються сплатою єдиного внеску;

Право на допомогу по безробіттю зберігається у разі
настання перерви страхового стажу з поважних причин,
якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви
зареєструвалась в установленому порядку в державній
службі зайнятості як безробітна. Поважними причинами є:
…
періоди зайнятості на тимчасовоокупованих територіях,
що за даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування не підтверджуються
сплатою єдиного внеску;

Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-III від 26.04.2001
Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 1. Визначення термінів
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У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
…
діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які
залишилися без піклування батьків у зв’язку з
позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків
без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків
безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх
померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення
волі та перебуванням їх під вартою на час слідства,
розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження,
тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм
виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти,
розлучені із сім’єю, підкинуті діти, діти, батьки яких
невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки
яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин,
які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків
на тимчасово 
окупованій території України або в
районах проведення антитерористичної операції,
здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях
, та безпритульні діти;
...

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
…
діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які
залишилися без піклування батьків у зв’язку з
позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків
без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків
безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх
померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення
волі та перебуванням їх під вартою на час слідства,
розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження,
тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм
виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти,
розлучені із сім’єю, підкинуті діти, діти, батьки яких
невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки
яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин,
які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків
на тимчасово 
окупованих територіях, та безпритульні
діти;

...
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Закон України «Про розвиток літакобудівної промисловості» № 2660-III від 12.07.2001
Стаття 3-2. Надати право суб’єктам літакобудування, які
підпадають під дію норм статті 2 цього Закону, бути
засновниками
та/або
учасниками
суб’єктів
господарювання, у тому числі за участю іноземних
суб’єктів господарської діяльності, крім тих, які
розташовані або здійснюють свою діяльність на території
держави, визнаної Верховною Радою України
державою-агресором або державою-окупантом, та/або
до яких застосовуються санкції відповідно до закону.

Стаття 3-2. Надати право суб’єктам літакобудування, які
підпадають під дію норм статті 2 цього Закону, бути
засновниками
та/або
учасниками
суб’єктів
господарювання, у тому числі за участю іноземних
суб’єктів господарської діяльності, крім тих, які
розташовані або здійснюють свою діяльність на території
держави-агресора та/або до яких застосовуються санкції
відповідно до закону.

Право суб’єктів літакобудування, передбачене частиною
першою цієї статті, реалізується з дотриманням вимог
законодавства, у тому числі в частині погодження з
суб’єктами управління об’єктами державної власності.

Право суб’єктів літакобудування, передбачене частиною
першою цієї статті, реалізується з дотриманням вимог
законодавства, у тому числі в частині погодження з
суб’єктами управління об’єктами державної власності.

Закон України «Про нафту і газ» № 2665-ІІІ від 12.07.2001
Стаття 17. Строк дії спеціальних дозволів на користування Стаття 17. Строк дії спеціальних дозволів на користування
нафтогазоносними надрами
нафтогазоносними надрами
…

…

Продовження строку дії спеціальних дозволів на
користування надрами, наданих на ділянки, розташовані

Продовження строку дії спеціальних дозволів на
користування надрами, наданих на ділянки, розташовані
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на тимчасово 
окупованій території України
,
здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених
законом
.

на тимчасово 
окупованих територіях, здійснюється з
урахуванням особливостей, встановлених Законом
України «Про державну політику перехідного періоду».

Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» № 500-VI від 04.09.2008
Стаття 1-1. Визначення термінів

Стаття 1-1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону нижченаведені терміни
вживаються в такому значенні:
…
15) проживання у гуртожитку протягом тривалого часу проживання у гуртожитку постійно сукупно п’ять і більше
років. Вимога щодо проживання у гуртожитку протягом
тривалого часу не поширюється на членів сім’ї
громадянина, якому видано ордер на жилу площу в
гуртожитку та який є основним наймачем жилого
приміщення в гуртожитку, а також на мешканців
гуртожитків, які на правових підставах були вселені у
гуртожиток, фактично проживали в гуртожитку сукупно
не менше одного року та стали учасниками
антитерористичної операції у складі Збройних Сил
України, Національної гвардії України, органів внутрішніх
справ України та інших військових формувань, створених
відповідно до закону, та добровольчих формувань, що
були утворені або самоорганізувалися для захисту

Для цілей цього Закону нижченаведені терміни
вживаються в такому значенні:
…
15) проживання у гуртожитку протягом тривалого часу проживання у гуртожитку постійно сукупно п’ять і більше
років. Вимога щодо проживання у гуртожитку протягом
тривалого часу не поширюється на членів сім’ї
громадянина, якому видано ордер на жилу площу в
гуртожитку та який є основним наймачем жилого
приміщення в гуртожитку, а також на мешканців
гуртожитків, які на правових підставах були вселені у
гуртожиток, фактично проживали в гуртожитку сукупно
не менше одного року та стали учасниками
антитерористичної операції у складі Збройних Сил
України, Національної гвардії України, органів внутрішніх
справ України,поліціїта інших військових формувань,
створених відповідно до закону, та добровольчих
формувань, що були утворені або самоорганізувалися для
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незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України.

захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, а також учасниками заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації.

Закон України «Про боротьбу з тероризмом» № 638-IV від 20.03.2003
Стаття 7. Антитерористичний центр при Службі безпеки Стаття 7. Антитерористичний центр при Службі безпеки
України
України
…

…

Антитерористичний центр при Службі безпеки України
складається з Міжвідомчої координаційної комісії та
штабу, а також координаційних груп та їх штабів, які
створюються при регіональних органах Служби безпеки
України. 
У складі Антитерористичного центру при
Службі безпеки України можуть створюватися і діяти
військово-цивільні адміністрації - тимчасові державні
органи, які призначені для забезпечення дії
Конституції та законів України, забезпечення безпеки і
нормалізації
життєдіяльності
населення,
правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і
терористичним актам, недопущення гуманітарної
катастрофи в районі проведення антитерористичної
операції. Організація, повноваження і порядок

Антитерористичний центр при Службі безпеки України
складається з Міжвідомчої координаційної комісії та
штабу, а також координаційних груп та їх штабів, які
створюються при регіональних органах Служби безпеки
України.
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діяльності
військово-цивільних
визначаються законом.

адміністрацій

Закон України «Про Державну прикордонну службу України» № 661-IV від 03.04.2003
Стаття 2. Основні функції Державної прикордонної
служби України

Стаття 2. Основні функції Державної прикордонної
служби України

Основними функціями Державної прикордонної служби
України є:

Основними функціями Державної прикордонної служби
України є:

охорона державного кордону України на суші, морі,
річках, озерах та інших водоймах з метою недопущення
незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення
дотримання режиму державного кордону та
прикордонного режиму;

охорона державного кордону України на суші, морі,
річках, озерах та інших водоймах з метою недопущення
незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення
дотримання режиму державного кордону та
прикордонного режиму;

здійснення в установленому порядку прикордонного
контролю і пропуску через державний кордон України 
та
до тимчасово окупованої території і з неїосіб,
транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і
припинення випадків незаконного їх переміщення;

здійснення в установленому порядку прикордонного
контролю і пропуску через державний кордон України,
контролю в’їзду на тимчасово окуповані території та
виїзду з нихосіб, транспортних засобів, вантажів, а також
виявлення і припинення випадків незаконного їх
переміщення;

охорона суверенних прав України в її виключній
(морській) економічній зоні та контроль за реалізацією

охорона суверенних прав України в її виключній
(морській) економічній зоні та контроль за реалізацією
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прав і виконанням зобов’язань у цій зоні інших держав,
українських та іноземних юридичних і фізичних осіб,
міжнародних організацій;

прав і виконанням зобов’язань у цій зоні інших держав,
українських та іноземних юридичних і фізичних осіб,
міжнародних організацій;

ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та
оперативно-розшукової діяльності в інтересах
забезпечення захисту державного кордону України згідно
із законами України "Про розвідувальні органи України"
та "Про оперативно-розшукову діяльність";

ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та
оперативно-розшукової діяльності в інтересах
забезпечення захисту державного кордону України згідно
із законами України "Про розвідувальні органи України"
та "Про оперативно-розшукову діяльність";

участь у боротьбі з організованою злочинністю та
протидія незаконній міграції на державному кордоні
України та в межах контрольованих прикордонних
районів;

участь у боротьбі з організованою злочинністю та
протидія незаконній міграції на державному кордоні
України та в межах контрольованих прикордонних
районів;

участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом,
а також припинення діяльності незаконних воєнізованих
або збройних формувань (груп), організованих груп та
злочинних організацій, що порушили порядок
перетинання державного кордону України;

участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом,
а також припинення діяльності незаконних воєнізованих
або збройних формувань (груп), організованих груп та
злочинних організацій, що порушили порядок
перетинання державного кордону України;

участь у здійсненні державної охорони місць постійного і
тимчасового перебування Президента України та
посадових осіб, визначених у Законі України "Про
державну охорону органів державної влади України та

участь у здійсненні державної охорони місць постійного і
тимчасового перебування Президента України та
посадових осіб, визначених у Законі України "Про
державну охорону органів державної влади України та
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посадових осіб";

посадових осіб";

охорона закордонних дипломатичних установ України;

охорона закордонних дипломатичних установ України;

координація діяльності військових формувань та
відповідних правоохоронних органів, пов’язаної із
захистом державного кордону України 
та пропуску до
тимчасово окупованої території і з неї
, а також
діяльності державних органів, що здійснюють різні види
контролю при перетинанні державного кордону України
та пропуску до тимчасово окупованої території і з неї
або беруть участь у забезпеченні режиму державного
кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах
пропуску через державний кордон України та в
контрольних пунктах в’їзду - виїзду.

координація діяльності військових формувань та
відповідних правоохоронних органів, пов’язаної із
захистом державного кордону України, в’їздом на
тимчасово окуповані території та виїздом з неї, а також
діяльності державних органів, що здійснюють різні види
контролю при перетинанні державного кордону України,
в’їзді на тимчасово окуповані території та виїзду з них,
або беруть участь у забезпеченні режиму державного
кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах
пропуску через державний кордон України та в
контрольних пунктах в’їзду - виїзду.

Стаття 10. Органи охорони державного кордону
Державної прикордонної служби України

Стаття 10. Органи охорони державного кордону
Державної прикордонної служби України

Органи охорони державного кордону безпосередньо
виконують поставлені перед Державною прикордонною
службою України завдання щодо забезпечення
недоторканності державного кордону України.

Органи охорони державного кордону безпосередньо
виконують поставлені перед Державною прикордонною
службою України завдання щодо забезпечення
недоторканності державного кордону України.
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Прикордонний загін є основною оперативно-службовою
ланкою Державної прикордонної служби України, на яку
покладаються охорона певної ділянки державного кордону
самостійно чи у взаємодії з іншими органами охорони
державного кордону та Морською охороною,
забезпечення дотримання режиму державного кордону і
прикордонного режиму, а також здійснення в
установленому порядку прикордонного контролю і
пропуску через державний кордон Українита до
тимчасово окупованої території і з неї 
осіб,
транспортних засобів, вантажів.
...

Прикордонний загін є основною оперативно-службовою
ланкою Державної прикордонної служби України, на яку
покладаються охорона певної ділянки державного кордону
самостійно чи у взаємодії з іншими органами охорони
державного кордону та Морською охороною,
забезпечення дотримання режиму державного кордону і
прикордонного режиму, а також здійснення в
установленому порядку прикордонного контролю і
пропуску через державний кордон України, контролю
в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з них
осіб, транспортних засобів, вантажів.
...

Стаття 19. Обов’язки Державної прикордонної служби
України

Стаття 19. Обов’язки Державної прикордонної служби
України

На Державну прикордонну службу України відповідно до
визначених законом завдань покладаються:
…
23-2) надання центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову та
бюджетну політику, під час здійснення верифікації та
моніторингу державних виплат у порядку та обсягах,
визначених центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову та

На Державну прикордонну службу України відповідно до
визначених законом завдань покладаються:
…
23-2) надання центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову та
бюджетну політику, під час здійснення верифікації та
моніторингу державних виплат у порядку та обсягах,
визначених центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову та
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бюджетну політику, разом з центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, відомостей стосовно
реципієнтів, які перетинали державний кордон України
або в’їжджали/виїжджали на тимчасово 
окуповану
територію Україничерез контрольні пункти в’їзду виїзду;
...

бюджетну політику, разом з центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, відомостей стосовно
реципієнтів, які перетинали державний кордон України
або в’їжджали/виїжджали на тимчасово окуповані
територіїчерез контрольні пункти в’їзду - виїзду;
...

Стаття 20. Права Державної прикордонної служби
України

Стаття 20. Права Державної прикордонної служби
України

Органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також
працівникам Державної прикордонної служби України, які
відповідно до їх службових обов’язків можуть залучатися
до оперативно-службової діяльності, для виконання
покладених на Державну прикордонну службу України
завдань надається право:
…
4) шляхом опитування осіб з’ясовувати підстави
перетинання державного кордону України, в’їзду на
тимчасово 
окуповану територіюабо виїзду з 
неї
, не
пропускати через державний кордон України, на
тимчасово 
окуповану територіюабо з 
неїосіб без
дійсних документів на право перетинання кордону або для

Органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також
працівникам Державної прикордонної служби України, які
відповідно до їх службових обов’язків можуть залучатися
до оперативно-службової діяльності, для виконання
покладених на Державну прикордонну службу України
завдань надається право:
…
4) шляхом опитування осіб з’ясовувати в іноземців осіб
без громадянствапідстави перетинання державного
кордону України, в’їзду на тимчасово окуповані
територіїабо виїзду з них, не пропускати через
державний кордон України, на тимчасово окуповані
територіїабо з нихосіб без дійсних документів на право
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в’їзду на тимчасово 
окуповану територіюта виїзду з 
неї
,
осіб, які надали завідомо неправдиві відомості під час
одержання зазначених документів, осіб, яким Державною
прикордонною службою України за порушення
законодавства з прикордонних питань та про правовий
статус іноземців чи за мотивованим письмовим рішенням
суду та правоохоронних органів або постановою
державного виконавця не дозволяється в’їзд в Україну або
тимчасово обмежено право виїзду з України; робити в
документах зазначених осіб відповідні відмітки;
…
34) запрошувати осіб до підрозділів Державної
прикордонної служби України для з’ясування обставин
незаконного перетинання державного кордону України,
порушення режиму державного кордону, прикордонного
режиму, режиму в пунктах пропуску через державний
кордон України, контрольних пунктах в’їзду - виїзду,
порядку в’їзду на тимчасово 
окуповану територіюта
виїзду з 
неї
, а також інших правопорушень, розгляд справ
про які законом віднесено до компетенції Державної
прикордонної служби України. У разі потреби з’ясування
обставин зазначених порушень може здійснюватися і в
інших місцях;

перетинання кордону або для в’їзду на тимчасово
окуповані територіїта виїзду з них, осіб, які надали
завідомо неправдиві відомості під час одержання
зазначених документів, осіб, яким Державною
прикордонною службою України за порушення
законодавства з прикордонних питань та про правовий
статус іноземців чи за мотивованим письмовим рішенням
суду та правоохоронних органів або постановою
державного виконавця не дозволяється в’їзд в Україну або
тимчасово обмежено право виїзду з України; робити в
документах зазначених осіб відповідні відмітки;
…
34) запрошувати осіб до підрозділів Державної
прикордонної служби України для з’ясування обставин
незаконного перетинання державного кордону України,
порушення режиму державного кордону, прикордонного
режиму, режиму в пунктах пропуску через державний
кордон України, контрольних пунктах в’їзду - виїзду,
порядку в’їзду на тимчасово окуповані територіїта
виїзду з 
них
, а також інших правопорушень, розгляд справ
про які законом віднесено до компетенції Державної
прикордонної служби України. У разі потреби з’ясування
обставин зазначених порушень може здійснюватися і в
інших місцях;
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Стаття 23. Правове становище особового складу
Державної прикордонної служби України
…
З метою попередження корупції військовослужбовцям та
працівникам Державної прикордонної служби України під
час здійснення прикордонного контролю забороняється:
…
3) надавати переваги в перетинанні державного кордону
або в’їзду на тимчасово 
окуповану територіюта виїзду з
неїособам, транспортним засобам та вантажам;
…

Стаття 23. Правове становище особового складу
Державної прикордонної служби України
…
З метою попередження корупції військовослужбовцям та
працівникам Державної прикордонної служби України під
час здійснення прикордонного контролю забороняється:
…
3) надавати переваги в перетинанні державного кордону
або в’їзду на тимчасово окуповані територіїта виїзду з
нихособам, транспортним засобам та вантажам;
…

Закон України «Про гастрольні заходи в Україні» № 1115-IV від 10.07.2003
Стаття 3. Обмеження при проведенні гастрольних заходів

Стаття 3. Обмеження при проведенні гастрольних заходів

При проведенні гастрольних заходів не допускаються
заклики до захоплення влади, насильницької зміни
конституційного ладу і цілісності держави, розпалювання
національної, класової, соціальної, релігійної та іншої
ворожнечі, до пропаганди війни, тероризму, екстремізму,
сепаратизму,
комуністичного
та/або
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів та їхньої символіки.

При проведенні гастрольних заходів не допускаються
заклики до захоплення влади, насильницької зміни
конституційного ладу і цілісності держави, розпалювання
національної, класової, соціальної, релігійної та іншої
ворожнечі, до пропаганди війни, тероризму, екстремізму,
сепаратизму,
комуністичного
та/або
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів та їхньої символіки.

Не допускається проведення гастрольних заходів, що Не допускається проведення гастрольних заходів, що
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популяризують або пропагують 
державу-агресора та її
органи
влади,
представників
органів
влади
держави-агресора та їхні дії, що створюють
позитивний образ держави-агресора, 
виправдовують чи
визнають правомірною окупацію 
території України
.

популяризують або пропагують державу-агресора або її
державні органи, окупаційні сили чи окупаційні
адміністрації
Російської
Федерації,
їхніх
представників, а також виправдовують чи визнають
правомірною 
тимчасову окупацію.

...

...
Закон України «Про телекомунікаційні мережі» № 1280-IV від 18.11.2003

Стаття 28. Використання телекомунікаційних мереж Стаття 28. Використання телекомунікаційних мереж
загального користування для потреб телебачення та загального користування для потреб телебачення та
радіомовлення
радіомовлення
...

...

3. З метою захисту національних інтересів та національної
безпеки України в інформаційній сфері структура
власності юридичних осіб - операторів телекомунікацій,
які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного
обслуговування і експлуатації багатоканальних цифрових
мереж
ефірного
телета
радіомовлення
із
загальнонаціональним покриттям (крім юридичних осіб
державної форми власності), має відповідати таким
вимогам:

3. З метою захисту національних інтересів та національної
безпеки України в інформаційній сфері структура
власності юридичних осіб - операторів телекомунікацій,
які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного
обслуговування і експлуатації багатоканальних цифрових
мереж
ефірного
телета
радіомовлення
із
загальнонаціональним покриттям (крім юридичних осіб
державної форми власності), має відповідати таким
вимогам:
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а) у структурі власності юридичних осіб - операторів
телекомунікацій, які здійснюють діяльність з надання
послуг з технічного обслуговування і експлуатації
багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та
радіомовлення із загальнонаціональним покриттям, на
усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами
не має бути:
...
фізичних і юридичних осіб, які є резидентами 
країни,
визнаної
Верховною
Радою
України
державою-агресором або державою-окупантом
, а також
юридичних осіб, учасниками (акціонерами) яких є такі
юридичні або фізичні особи;
...

а) у структурі власності юридичних осіб - операторів
телекомунікацій, які здійснюють діяльність з надання
послуг з технічного обслуговування і експлуатації
багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та
радіомовлення із загальнонаціональним покриттям, на
усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами
не має бути:
...
фізичних і юридичних осіб, які є резидентами
держави-агресора, а також юридичних осіб, учасниками
(акціонерами) яких є такі юридичні або фізичні особи;

...

Закон України «Про міжнародні договори України» № 1906-IV від 29.06.2004
Стаття 4. Пропозиції щодо укладення міжнародних
договорів України

Стаття 4. Пропозиції щодо укладення міжнародних
договорів України

…

…

5. Підготовка пропозицій відповідно до цієї статті
здійснюється міністерством, іншим центральним органом
виконавчої влади або державним колегіальним органом,
який ініціював процес укладення відповідного

5. Підготовка пропозицій відповідно до цієї статті
здійснюється міністерством, іншим центральним органом
виконавчої влади або державним колегіальним органом,
який ініціював процес укладення відповідного
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міжнародного договору України, або визначеним
відповідальним за його укладення Президентом України
чи Кабінетом Міністрів України.

міжнародного договору України, або визначеним
відповідальним за його укладення Президентом України
чи Кабінетом Міністрів України.

Частина відсутня.

6. Не може бути укладено, подано пропозицію щодо
укладення міжнародного договору, положення якого
суперечать правилам, встановленим Законом України
«Про державну політику перехідного періоду».

6. 
Порядок подання пропозицій щодо укладення
міжвідомчих договорів встановлюється Кабінетом
Міністрів України.

7.Порядок подання пропозицій щодо укладення
міжвідомчих договорів встановлюється Кабінетом
Міністрів України.

Стаття 8. Надання згоди України на обов'язковість для неї
міжнародного договору

Стаття 8. Надання згоди України на обов'язковість для неї
міжнародного договору

Згода України на обов'язковість для неї міжнародного
договору може надаватися шляхом підписання,
ратифікації, затвердження, прийняття договору,
приєднання до договору.

Згода України на обов'язковість для неї міжнародного
договору може надаватися шляхом підписання,
ратифікації, затвердження, прийняття договору,
приєднання до договору.

Згода України на обов'язковість для неї міжнародного
договору може надаватися й іншим шляхом, про який
домовилися сторони.

Згода України на обов'язковість для неї міжнародного
договору може надаватися й іншим шляхом, про який
домовилися сторони.
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Абзац відсутній.

Не може бути надано згоду України на обов’язковість
для неї міжнародного договору, який встановлює інші
правила, ніж ті, що встановлені Законом України «Про
державну політику перехідного періоду».

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування» № 2342-IV від 13.01.2005
Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
…
діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які
залишилися без піклування батьків у зв’язку з
позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків
без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків
безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх
померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення
волі та перебуванням їх під вартою на час слідства,
розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження,
тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм
виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти,
розлучені із сім’єю, підкинуті діти, діти, батьки яких
невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки
яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин,

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
…
діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які
залишилися без піклування батьків у зв’язку з
позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків
без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків
безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх
померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення
волі та перебуванням їх під вартою на час слідства,
розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження,
тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм
виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти,
розлучені із сім’єю, підкинуті діти, діти, батьки яких
невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки
яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин,
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які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків
на тимчасово 
окупованій території України або в
районах проведення антитерористичної операції,
здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях
, та безпритульні діти;
...

які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків
на тимчасово 
окупованих територіях, та безпритульні
діти;

...

Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” 6 вересня 2005 року
№ 2806-IV
Стаття 4-1. Основні вимоги до порядку видачі документів
дозвільного характеру або відмови в їх видачі,
переоформлення, анулювання документів дозвільного
характеру

Стаття 4-1. Основні вимоги до порядку видачі документів
дозвільного характеру або відмови в їх видачі,
переоформлення, анулювання документів дозвільного
характеру

…
15. Документи дозвільного характеру, видані суб’єктам
господарювання, що здійснюють діяльність на території
проведення антитерористичної операції
, вважаються
такими, що подовжили строк своєї дії на період
проведення антитерористичної операції
, про що
дозвільні органи протягом трьох днів вносять відомості до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань.

…
15. Документи дозвільного характеру, видані суб’єктам
господарювання, що здійснюють діяльність на тимчасово
окупованій 
території, вважаються такими, що подовжили
строк своєї дії на період тимчасової окупації, про що
дозвільні органи протягом трьох днів вносять відомості до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань.
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Продовження строку дії спеціальних дозволів на
користування надрами, наданих на ділянки, розташовані
на тимчасово окупованій території України, здійснюється
з урахуванням особливостей, встановлених 
законом
.
...

Продовження строку дії спеціальних дозволів на
користування надрами, наданих на ділянки, розташовані
на тимчасово окупованій території України, здійснюється
з урахуванням особливостей, встановлених Законом
України «Про державну політику перехідного періоду».
...

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» № 3334-IV від 12.01.2006
Стаття 10. Підстави виникнення у громадянина права
взяття на соціальний квартирний облік

Стаття 10. Підстави виникнення у громадянина права
взяття на соціальний квартирний облік

…

…

2. Правом взяття на соціальний квартирний облік
користуються громадяни України:
...
в) внутрішньо переміщені особи, які не мають 
іншого
житла 
для проживанняна 
підконтрольній українській
владі
територіїабо житло яких зруйновано (знищене) або
пошкоджене до стану, непридатного для проживання,
внаслідок проведення антитерористичної операції 
та
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях.

2. Правом взяття на соціальний квартирний облік
користуються громадяни України:
...
в) внутрішньо переміщені особи, які не мають житла на
територіях, що не є тимчасово окупованими,або житло
яких зруйновано (знищене) або пошкоджене до стану,
непридатного для проживання, внаслідок проведення
антитерористичної операції абоздійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях.
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Під час визначення середньомісячного сукупного доходу
враховується вартість майна, що перебуває у власності
громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на
соціальний квартирний облік (крім вартості майнових
прав чи прав власності внутрішньо переміщеної особи та
членів її сім’ї на нерухоме майно, що розміщене на
тимчасово 
окупованій території, в населених пунктах,
які розташовані на лінії зіткнення або на території
яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють своїх повноважень, а також на майно, яке
зруйновано або стало непридатним для проживання
внаслідок проведення антитерористичної операції та
здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях
).
...

Під час визначення середньомісячного сукупного доходу
враховується вартість майна, що перебуває у власності
громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на
соціальний квартирний облік (крім вартості майнових
прав чи прав власності внутрішньо переміщеної особи та
членів її сім’ї на нерухоме майно, що розміщене на
тимчасово 
окупованих територіях та в територіальних
громадах на лінії розмежування).

...

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006
Стаття 27-4. Особи, які мають право провадити діяльність
з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

Стаття 27-4. Особи, які мають право провадити діяльність
з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

1. Юридичні особи, у тому числі професійні учасники
фондового ринку, провадять діяльність з надання

1. Юридичні особи, у тому числі професійні учасники
фондового ринку, провадять діяльність з надання
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інформаційних послуг на фондовому ринку, за умови
включення їх до Реєстру уповноважених осіб та
отримання свідоцтва про включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку (далі - свідоцтво про включення до
Реєстру).

інформаційних послуг на фондовому ринку, за умови
включення їх до Реєстру уповноважених осіб та
отримання свідоцтва про включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку (далі - свідоцтво про включення до
Реєстру).

Юридична особа, зареєстрована на тимчасово
Виключити.
окупованій території України або території проведення
антитерористичної операції, не може бути включена до
Реєстру уповноважених осіб та не може провадити
діяльність з надання інформаційних послуг на
фондовому ринку.
...

...

Стаття 30. Реєстрація та відмова в реєстрації випуску
цінних паперів

Стаття 30. Реєстрація та відмова в реєстрації випуску
цінних паперів

…

…

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку в установленому нею порядку відмовляє в
реєстрації випуску цінних паперів у строк, встановлений
частиною другою цієї статті, у разі:

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку в установленому нею порядку відмовляє в
реєстрації випуску цінних паперів у строк, встановлений
частиною другою цієї статті, у разі:
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...
5) якщо місцезнаходженням емітента відповідно до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань є 
тимчасово
окупована територія України або територія
проведення антитерористичної операції.

...
5) якщо місцезнаходженням емітента відповідно до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань єтимчасово
окуповані території.

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» № 2398-VI від 01.07.2010
Стаття 9. Державна реєстрація актів цивільного стану

Стаття 9. Державна реєстрація актів цивільного стану

...

...

Частина відсутня
.

7. 
Державна реєстрація народження та смерті особи,
шлюбу або розірвання шлюбу на тимчасово
окупованих територіях здійснюється будь-яким
органом державної реєстрації актів цивільного стану в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України з
урахуванням положень Закону України «Про державну
політику перехідного періоду».

Частина відсутня
.

8. Органи державної реєстрації актів цивільного стану,
які отримали в своє розпорядження акт (рішення,
документ), виданий окупаційними адміністраціями
Російської Федерації, ведуть облік таких документів у
відповідних реєстрах та передають інформацію про них
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до Центру документування наслідків міжнародного
збройного конфлікту.
7.Органи державної реєстрації актів цивільного стану,
крім дипломатичних представництв і консульських
установ України, подають центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну податкову
політику, відомості про фізичних осіб для внесення або
зміни таких даних у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Відомості передаються у вигляді
відповідних облікових карток за формою, встановленою
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної податкової політики, та
погодженою з Міністерством юстиції України, у разі
проведення державної реєстрації смерті, проведення
реєстрації інших актів цивільного стану, що пов'язані із
зміною прізвища, імені, по батькові чи інших даних про
фізичну особу, які включаються до Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків. Порядок взаємодії між
центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, та відділами реєстрації
актів цивільного стану відповідно до Податкового кодексу
України та цього Закону встановлюється Кабінетом
Міністрів України.

9. 
Органи державної реєстрації актів цивільного стану,
крім дипломатичних представництв і консульських
установ України, подають центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну податкову
політику, відомості про фізичних осіб для внесення або
зміни таких даних у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Відомості передаються у вигляді
відповідних облікових карток за формою, встановленою
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування
державної
податкової
політики, та
погодженою з Міністерством юстиції України, у разі
проведення державної реєстрації смерті, проведення
реєстрації інших актів цивільного стану, що пов'язані із
зміною прізвища, імені, по батькові чи інших даних про
фізичну особу, які включаються до Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків. Порядок взаємодії між
центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, та відділами реєстрації
актів цивільного стану відповідно до Податкового кодексу
України та цього Закону встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
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Закон України «Про державно-приватне партнерство» № 2404-VI від 01.07.2010
Стаття 4. Сфери застосування державно-приватного
партнерства

Стаття 4. Сфери застосування державно-приватного
партнерства

1. Державно-приватне партнерство застосовується в таких
сферах:
…
виробництво та впровадження енергозберігаючих
технологій, будівництво та капітальний ремонт житлових
будинків, повністю чи частково зруйнованих внаслідок
бойових дій на території проведення антитерористичної
операції;

1. Державно-приватне партнерство застосовується в таких
сферах:
…
виробництво та впровадження енергозберігаючих
технологій, будівництво та капітальний ремонт житлових
будинків, повністю чи частково зруйнованих внаслідок
бойових дій на території проведення антитерористичної
операції
, в районі проведення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації;
...

...

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 8
липня 2010 року № 2464-VI
Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

…
9-3. Тимчасово 
на період дії особливого правового
режиму, визначеного Законом України "Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий

…
9-3. Тимчасово до деокупації відповідного населеного
пунктузупиняється застосування до платників єдиного
внеску із місцезнаходженням (місцем проживання) на
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режим на тимчасово окупованій території України"
,
зупиняється застосування до платників єдиного внеску із
місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово
окупованій території Українинорм статей 25 і 26 цього
Закону.
…

тимчасово 
окупованих територіяхнорм статей 25 і 26
цього Закону.
…

Закон України «Про культуру» № 2778-VI від 14.12.2010
Стаття 21. Особливості трудових відносин та
працевлаштування в закладах культури

Стаття 21. Особливості трудових відносин та
працевлаштування в закладах культури

...

...

2. Протягом періоду тимчасової окупації керівники
закладів культури на тимчасово окупованих
територіях Донецької та Луганської областей,
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
призначаються на посаду без конкурсу шляхом
укладення з ними контракту за результатами
співбесіди. Право призначати керівників закладів
культури на тимчасово окупованих територіях на
посаду та укладати з ними контракт, а також
звільняти із займаної посади мають:

Виключити.

1) Донецька, Луганська обласні державні адміністрації,
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відповідні військово-цивільні адміністрації у разі їх
утворення - щодо керівників закладів культури на
тимчасово окупованих територіях Донецької та
Луганської областей, які до початку тимчасової
окупації належали до сфери управління відповідно
зазначених обласних державних адміністрацій чи
органів влади, повноваження яких здійснюються
військово-цивільними адміністраціями;
2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сферах
культури та мистецтв, - щодо керівників закладів
культури на тимчасово окупованих територіях
Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та
щодо керівників закладів культури на тимчасово
окупованих територіях Донецької та Луганської
областей, які до початку тимчасової окупації не
належали до сфери управління органів влади,
зазначених у пункті 1 цієї частини.
Керівник державного чи комунального закладу
культури може призначатися керівником на умовах
сумісництва в державному чи комунальному закладі
культури, розташованому на тимчасово окупованих
територіях, виключно відповідного функціонального
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спрямування.
Контракт з керівником закладу культури на
тимчасово окупованій території, який призначається
на посаду на умовах, передбачених абзацом першим
цієї частини, визначає основні вимоги щодо діяльності
керівника та умови, передбачені абзацами четвертим восьмим частини шістнадцятої статті 21-5 цього
Закону.
Закон України «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому
комплексі» № 3531-VI від 16.06.2011
Стаття 7. Особливості управління об'єктами державної
власності в оборонно-промисловому комплексі
…
2. Суб’єкти літакобудування, що є об’єктами державної
власності в оборонно-промисловому комплексі та
підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про
розвиток літакобудівної промисловості", мають право за
попереднім погодженням з Концерном бути засновниками
та/або учасниками господарських товариств, у тому числі
за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності,
крім тих, які розташовані або здійснюють свою діяльність
на території 
держави, визнаної Верховною Радою
України
державою-агресором
або

Стаття 7. Особливості управління об'єктами державної
власності в оборонно-промисловому комплексі
…
2. Суб’єкти літакобудування, що є об’єктами державної
власності в оборонно-промисловому комплексі та
підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про
розвиток літакобудівної промисловості", мають право за
попереднім погодженням з Концерном бути засновниками
та/або учасниками господарських товариств, у тому числі
за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності,
крім тих, які розташовані або здійснюють свою діяльність
на території держави-агресора та/або до яких
застосовуються санкції відповідно до закону, а також
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державою-окупантом, та/або до яких застосовуються здійснювати управління корпоративними правами, що
санкції відповідно до закону, а також здійснювати виникли внаслідок такої участі.
управління корпоративними правами, що виникли
внаслідок такої участі.
Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 22 вересня 2011 року
№ 3773-VI
Стаття 4. Підстави для перебування іноземців та осіб без
громадянства на території України
…
20. Іноземці та особи без громадянства, які надавали
інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну,
радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу) допомогу
підрозділам Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань,
правоохоронних органів спеціального призначення,
Міністерства внутрішніх справ України, залученим до
проведення антитерористичної операції, перебуваючи
безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим
до здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,
перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення, або
добровольчим формуванням, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності,

Стаття 4. Підстави для перебування іноземців та осіб без
громадянства на території України
…
20. Іноземці та особи без громадянства, які надавали
інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну,
радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу) допомогу
підрозділам Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань,
правоохоронних органів спеціального призначення,
Міністерства внутрішніх справ України, залученим до
проведення антитерористичної операції, перебуваючи
безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим
до здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,
перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення, або
добровольчим формуванням, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності,
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суверенітету та територіальної цілісності України та
спільно з вищезазначеними підрозділами брали
безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період її
проведення, а також які брали участь у виконанні бойових
або службових завдань антитерористичної операції та/або
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській областях спільно із
вищезазначеними підрозділами та добровольчими
формуваннями та отримали посвідку на тимчасове
проживання, вважаються такими, які перебувають на
території України на законних підставах, у тому числі у
випадках, якщо термін дії паспортного документа
закінчився або він підлягає обміну, на час до 
завершення
тимчасової окупації Російською Федерацією території
України у значенні Закону України "Про особливості
державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях"
.
…

суверенітету та територіальної цілісності України та
спільно з вищезазначеними підрозділами брали
безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період її
проведення, а також які брали участь у виконанні бойових
або службових завдань антитерористичної операції та/або
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській областях спільно із
вищезазначеними підрозділами та добровольчими
формуваннями та отримали посвідку на тимчасове
проживання, вважаються такими, які перебувають на
території України на законних підставах, у тому числі у
випадках, якщо термін дії паспортного документа
закінчився або він підлягає обміну, на час до деокупації
тимчасово окупованих територій.
…

Стаття 13. Підстави для заборони в'їзду іноземців та осіб
без громадянства в Україну

Стаття 13. Підстави для заборони в'їзду іноземців та осіб
без громадянства в Україну
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1. В’їзд в Україну іноземцю або особі без громадянства не
дозволяється:
…
якщо така особа з порушенням встановленого
законодавством України порядку здійснила в’їзд на
тимчасово окуповану територію України або до району
проведення антитерористичної операціїчи виїзд з них
або вчинила спробу потрапити на ці території поза
контрольними пунктами в’їзду-виїзду
;

1. В’їзд в Україну іноземцю або особі без громадянства не
дозволяється:
…
якщо така особа з порушенням встановленого
законодавством України порядку здійснила в’їзд на
тимчасово окуповані території або на території в
районі здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, на яких здійснюється обмеження
пересування відповідно до Закону України «Про
особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях», зокрема зон безпеки, прилеглих до району
бойових дій,чи виїзд з них або вчинила спробу потрапити
на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду.

Стаття 14-1. Повернення іноземців та осіб без
громадянства на тимчасово 
окуповану територію

Стаття 14-1. Повернення іноземців та осіб без
громадянства на тимчасово окуповані території

1. Іноземцям та особам без громадянства, які прибули до
контрольних пунктів 
в’їзду - виїзду
з тимчасово
окупованої територіїбез відповідного дозволу, не

1. Іноземцям та особам без громадянства, які прибули до
контрольних пунктів в’їзду-виїздубез відповідного
дозволу, не дозволяється виїзд з тимчасово окупованих
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дозволяється 
подальший проїздта в найкоротший строк
вони повертаються на тимчасово 
окуповану територію
,з
якоївони прибули, або в державу, яка видала паспортний
документ.
У разі неможливості негайного повернення іноземця або
особи без громадянства вони перебувають у пункті
контролю в’їзду - виїзду до їх повернення.

територійта в найкоротший строк вони повертаються на
тимчасово 
окуповані території
, з якихвони прибули, або
в державу, яка 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
Таким іноземцям та особам без громадянства у
паспортному документі проставляється відмітка про
паспортному документі проставляється відмітка про
заборону в’їзду в Україну на термін, зазначений у рішенні,
заборону в’їзду в Україну на термін, зазначений у рішенні, прийнятому відповідно до частини третьої статті 13 цього
прийнятому відповідно до частини третьої статті 13 цього Закону.
Закону.
Стаття 20. Транзитний проїзд через територію України
іноземців та осіб без громадянства
...
4. Забороняється здійснення транзитного проїзду
іноземців та осіб без громадянства через тимчасово
окуповану територію
.

Стаття 20. Транзитний проїзд через територію України
іноземців та осіб без громадянства
...
4. Забороняється здійснення транзитного проїзду
іноземців та осіб без громадянства через тимчасово
окуповані території.

Закон України “Про державні лотереї в Україні” 6 вересня 2012 року
№ 5204-VI
Стаття 8. Позбавлення оператора державних лотерей його

Стаття 8. Позбавлення оператора державних лотерей його
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статусу

статусу

1. Оператор державних лотерей може бути позбавлений
статусу оператора державних лотерей у випадках, якщо:

1. Оператор державних лотерей може бути позбавлений
статусу оператора державних лотерей у випадках, якщо:

...
4) оператор лотерей 
не відповідає вимогам,
встановленим Законом України "Про створення
вільної економічної зони "Крим" та про особливості
здійснення економічної діяльності на тимчасово
окупованій території Українию"
.
…

...
4) 
до операторалотерей застосовано санкції відповідно
до Закону України “Про санкції”.
…

Стаття 9. Розповсюдження державних лотерей

Стаття 9. Розповсюдження державних лотерей

…
6. Пункти розповсюдження державних лотерей можуть
розміщуватися будь-де на території України, крім
випадків, перебачених цим Законом.
Забороняється розміщувати пункти розповсюдження
державних лотерей:
на тимчасово 
окупованій території України
;
...

…
6. Пункти розповсюдження державних лотерей можуть
розміщуватися будь-де на території України, крім
випадків, перебачених цим Законом.
Забороняється розміщувати пункти розповсюдження
державних лотерей:
на тимчасово 
окупованих територіях;
...

Стаття 13. Державний нагляд (контроль) у сфері
лотерейної діяльності

Стаття 13. Державний нагляд (контроль) у сфері
лотерейної діяльності
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…
5. Державний нагляд (контроль) у сфері лотерейної
діяльності здійснюється центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну фінансову політику, політику
у сфері випуску і проведення лотерей, відповідно до
Закону України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності" з
урахуванням особливостей, визначених цим Закономта
Закону України "Про створення вільної економічної
зони "Крим" та про особливості здійснення
економічної діяльності на тимчасово окупованій
території України"
.

…
5. Державний нагляд (контроль) у сфері лотерейної
діяльності здійснюється центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну фінансову політику, політику
у сфері випуску і проведення лотерей, відповідно до
Закону України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності" з
урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Закон України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників
Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку» № 5213-VI від 06.09.2012
Стаття 2-1. Вирішення питань заборгованості підприємств
оборонно-промислового комплексу, внесених до переліку
об’єктів державної власності, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави, перед
юридичними
особами
держави-агресора
та/або
держави-окупанта або юридичними особами з іноземними
інвестиціями
чи
іноземними
підприємствами
держави-агресора та/або держави-окупанта

Стаття 2-1. Вирішення питань заборгованості підприємств
оборонно-промислового комплексу, внесених до переліку
об’єктів державної власності, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави, перед
юридичними
особами
держави-агресора
та/або
держави-окупанта або юридичними особами з іноземними
інвестиціями
чи
іноземними
підприємствами
держави-агресора та/або держави-окупанта
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…

…

Примітка. Держава-агресор та/або держава-окупант - Примітка.
Терміни
«держава-агресор»
та
держава,
визнана
державою-агресором
та/або «держава-окупант» вживаються в цій статті у
державою-окупантом Верховною Радою України.
значенні, наведеному в Законі України «Про державну
політику перехідного періоду».
Для
цілей
цієї
статті
юридичною
особою Для
цілей
цієї
статті
юридичною
особою
держави-агресора та/або держави-окупанта вважається:
держави-агресора та/або держави-окупанта вважається:
юридична особа, яка зареєстрована або іншим чином юридична особа, яка зареєстрована або іншим чином
утворена згідно з правом держави-агресора та/або утворена згідно з правом держави-агресора та/або
держави-окупанта, та/або
держави-окупанта, та/або
юридична особа, виконавчий орган управління якої юридична особа, виконавчий орган управління якої
знаходиться на території держави-агресора та/або знаходиться на території держави-агресора та/або
держави-окупанта, та/або
держави-окупанта, та/або
юридична особа, яка контролюється чи діяльність якої
управляється (у тому числі, але не виключно, за
допомогою фінансування) з території держави-агресора
та/або держави-окупанта.

юридична особа, яка контролюється чи діяльність якої
управляється (у тому числі, але не виключно, за
допомогою фінансування) з території держави-агресора
та/або держави-окупанта.

Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в
іноземній валюті» № 1304-VII від 03.06.2014
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5. Цей Закон не поширюється на 
територію України,
визнану тимчасово окупованою відповідно до Закону
України "Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території
України".

5. Цей Закон не поширюється на тимчасово окуповані
території.

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
…
22-2) тимчасово переміщений заклад вищої освіти
(наукова установа) - заклад вищої освіти (наукова
установа), який у період тимчасової окупації або
антитерористичної операції у період її проведення, під
час здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях за рішенням засновника (засновників) змінив
своє місцезнаходження шляхом переміщення з
тимчасово окупованої території до населеного пункту
на підконтрольній українській владі території;
…
Частина відсутня.

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
…
Виключити.

…
3. Терміни «тимчасово окуповані території» та
«територіальні громади на лінії розмежування»
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вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в
Законі України «Про державну політику перехідного
періоду».
Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої
влади у сфері освіти і науки, інших органів, до сфери
влади у сфері освіти і науки, інших органів, до сфери
управління яких належать заклади вищої освіти
управління яких належать заклади вищої освіти
1. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і
науки:
…
24-1) оприлюднює перелік тимчасово переміщених
закладів вищої освіти (наукових установ);
...

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і
науки:
…
Виключити.

Стаття 44. Умови прийому на навчання для здобуття
вищої освіти

Стаття 44. Умови прийому на навчання для здобуття
вищої освіти

…

…

3. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу
освіту в державних і комунальних 
навчальних закладах
на конкурсній основі.

3. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу
освіту в державних і комунальних закладах освітина
конкурсній основі.

...

...

...

65

Для осіб, місцем проживання яких є 
тимчасово
окупована територія окремих районів Донецької та
Луганської областей, територія населених пунктів на
лінії зіткнення, тимчасово окупована територія
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
,
які
отримали документ про повну загальну середню освіту,
прийом на навчання до закладів вищої освіти
здійснюється у межах установлених квот прийому до
закладів вищої освіти України.

Для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані
території, територіальні громади на лінії
розмежування, які отримали документ про повну
загальну середню освіту, прийом на навчання до закладів
вищої освіти здійснюється у межах установлених квот
прийому до закладів вищої освіти України.

…

…

4. Прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого
бакалавра чи бакалавра (магістра медичного,
фармацевтичного або ветеринарного спрямувань)
здійснюється на основі повної загальної середньої освіти
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
знань і вмінь вступників та рівня їхніх творчих та/або
фізичних здібностей з урахуванням:

4. Прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого
бакалавра чи бакалавра (магістра медичного,
фармацевтичного або ветеринарного спрямувань)
здійснюється на основі повної загальної середньої освіти
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
знань і вмінь вступників та рівня їхніх творчих та/або
фізичних здібностей з урахуванням:

...

...

Для осіб, місцем проживання яких є 
тимчасово
окупована територія окремих районів Донецької та
Луганської областей, територія населених пунктів на

Для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані
території, територіальні громади на лінії
розмежування, прийом на навчання до закладів вищої
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лінії зіткнення, тимчасово окупована територія
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
, які
отримали документ про повну загальну середню освіту,
прийом на навчання до закладів вищої освіти
здійснюється відповідно до абзаців першого - четвертого
частини четвертої цієї статті або на конкурсній основі за
результатами вступних випробувань у закладі вищої
освіти у межах установлених квот прийому до закладів
вищої освіти України.

освіти здійснюється відповідно до абзаців першого четвертого частини четвертої цієї статті або на конкурсній
основі за результатами вступних випробувань у закладі
вищої освіти у межах установлених квот прийому до
закладів вищої освіти України.

...

...

Особи, місцем проживання яких є 
тимчасово окупована
територія окремих районів Донецької та Луганської
областей, територія населених пунктів на лінії
зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя
,
можуть за
бажанням разово скористатися правом на безоплатне
навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих
курсах закладів вищої освіти тривалістю до одного року з
наступним вступом до закладів вищої освіти 
як
внутрішньо переміщені особиу порядку, визначеному
Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Особи, місцем проживання яких є тимчасово окуповані
території, територіальні громади на лінії
розмежування, можуть за бажанням разово скористатися
правом на безоплатне навчання зі стипендіальним
забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої
освіти тривалістю до одного року з наступним вступом до
закладів вищої освіти у порядку, визначеному Умовами
прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

...

...

67

Розділ XV
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ XV
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

…

…

2. Установити, що:

2. Установити, що:

…

…

19) розмір квоти для прийому осіб, місцем проживання
яких є 
тимчасово окупована територія окремих районів
Донецької та Луганської областей, територія
населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово
окупована територія Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя, встановлюється центральним
органомвиконавчої влади у сфері освіти і наукидля
закладів вищої освіти
;

19) розмір квоти для прийому осіб, місцем проживання
яких є 
тимчасово окуповані території, територіальні
громади на лінії розмежування, встановлює
центральний органвиконавчої влади у сфері освіти і
науки;

…
…
4-1. 
Дія акредитаційних сертифікатів тимчасово
переміщених закладів вищої освіти (наукових установ) 4-1. 
Виключити.
зі спеціальностей та напрямів підготовки, що на день
переміщення з тимчасово окупованої території або з
населених пунктів, на території яких органи державної
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влади тимчасово не здійснюють свої повноваження,
були чинними, продовжується на період проведення
антитерористичної операції, заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, але не більш як на п’ять років з
дня закінчення строку дії відповідних акредитаційних
сертифікатів.
Тимчасово переміщені заклади вищої освіти
зберігають статус національних.
Нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну
посаду науково-педагогічного працівника в тимчасово
переміщених закладах вищої освіти, тимчасово
переміщених наукових установах визначаються
Кабінетом Міністрів України з коефіцієнтом 0,8 від
установлених норм.
Для закладів 
вищої 
освіти на 
підконтрольній
українській владітериторії Донецької та Луганської
областей центральні органи виконавчої влади, у сфері
управління яких знаходяться такі заклади, встановлюють
фіксовані обсяги державного замовлення на підготовку
фахівців з вищою освітою для всіх спеціальностей та всіх

Виключити.

Виключити.

Для закладів освіти на території Донецької та Луганської
областей центральні органи виконавчої влади, у сфері
управління яких знаходяться такі заклади, встановлюють
фіксовані обсяги державного замовлення на підготовку
фахівців з вищою освітою для всіх спеціальностей та всіх
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освітніх рівнів, зазначених у відповідних ліцензіях на
провадження освітньої діяльності
, чинних станом на 31
грудня 2019 року
.
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і
науки має право ініціювати передачу прав засновника
профільних за напрямами підготовки
професійно-технічних навчальних закладів
переміщеним закладам вищої освіти, переміщеним
науковим установам державної власності за згодою
сторін та реорганізацію тимчасово переміщених
закладів вищої освіти, тимчасово переміщених
наукових установ шляхом злиття чи приєднання
відповідно до закону в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.

освітніх рівнів, зазначених у відповідних ліцензіях на
провадження освітньої діяльності.

Виключити.

Закон України «Про санкції» № 1644-VII від 14.08.2014
Стаття 3. Підстави та принципи застосування санкцій

Стаття 3. Підстави та принципи застосування санкцій

1. Підставами для застосування санкцій є:

1. Підставами для застосування санкцій є:

1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної
особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України,

1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної
особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України,
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сприяють терористичній діяльності та/або порушують
права і свободи людини і громадянина, інтереси
суспільства та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і свобод;
...

сприяють терористичній діяльності та/або порушують
права і свободи людини і громадянина, інтереси
суспільства та держави, призводять до окупації (в тому
числі тимчасової окупації)території, експропріації чи
обмеження права власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого економічного розвитку,
повноцінного здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод;
...

Стаття 5. Застосування, скасування та внесення змін до
санкцій

Стаття 5. Застосування, скасування та внесення змін до
санкцій

1. Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення
змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної
безпеки та оборони України Верховною Радою України,
Президентом України, 
Кабінетом Міністрів України,
Національним банком України, 
Службою безпеки
України
.

1. Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення
змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної
безпеки та оборони України її членами, а також
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України,
Національним банком України, Генеральним
прокурором
.
...

...
Стаття відсутня.

Стаття 5-1. Контроль за дотриманням законодавства
про санкції
1. Контроль за додержанням законодавства про санкції
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здійснює центральний орган виконавчої влади, який
забезпечує формування та реалізацію санкційної
політики.
2. Порядок здійснення контролю за додержанням
законодавства про санкції затверджує Кабінет
Міністрів України.
3. За порушення законодавства про санкції
уповноважені особи центрального органу виконавчої
влади, який забезпечує формування та реалізацію
санкційної політики, накладають штрафи на фізичних
осіб, суб’єктів господарювання та груп суб’єктів
господарювання.
4. Штрафи накладаються за порушення санкцій,
визначених частиною першої статті 4 цього Закону у
розмірі від десяти тисяч до ста тисяч
неоподатковуваних доходів громадян.
У разі наявності інформації про розмір доходу
(виручки) суб’єкта господарювання (групи суб’єктів
господарювання) штраф накладається у розмірі від
одного до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта
господарювання від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував
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року, в якому накладається штраф, а в разі наявності
незаконно одержаного прибутку, який перевищує
десять відсотків зазначеного доходу (виручки), — у
розмірі, що не перевищує потрійного розміру
незаконно одержаного прибутку, який може бути
обчислено оціночним шляхом, а разі відсутності доходу
(виручки) — у розмірі, визначеному в абзаці першому
цієї частини статті.
5. Дохід (виручка) суб’єкта господарювання (групи
суб’єктів господарювання) визначається відповідно до
положень частин третьої, четвертої, абзацу другого
частини п’ятої, частини сьомої статті 52 Закону
України «Про захист економічної конкуренції».
6. Постанову про притягнення до відповідальності,
передбаченої частиною четвертою цієї статті, може
бути оскаржено у порядку, визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України, з
особливостями, встановленими Кодексом України про
адміністративні правопорушення.
7. Виконання постанов про притягнення до
відповідальності, передбаченої частиною четвертою
цієї статті, здійснюється в порядку, визначеному
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Кодексом України про адміністративні
правопорушення.
Примітка. Термін «група суб’єктів господарювання»
вживається в цій статті у значенні, наведеному в
Законі України «Про захист економічної конкуренції».
Закон України «
Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 1706-VIIвід 20.10.2014
Стаття 6. Забезпечення прав внутрішньо переміщених Виключити.
осіб на отримання документів, що посвідчують особу
та підтверджують громадянство України, або
документів, що посвідчують особу та підтверджують її
спеціальний статус
1. Оформлення документів, що посвідчують особу та
підтверджують громадянство України, або документів,
що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний
статус, здійснює центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері міграції
(імміграції та еміграції), за місцем проживання
внутрішньо переміщеної особи.
Стаття 7.Забезпечення реалізації прав 
зареєстрованих
внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, пенсійне
забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне

Стаття 7.Забезпечення реалізації прав внутрішньо
переміщених осіб на зайнятість, пенсійне забезпечення,
загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
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страхування, соціальні послуги
, освіту
…
9. Взята на облік внутрішньо переміщена особа має
право на продовження здобуття певного освітнього
рівня на території інших регіонів України за рахунок
коштів державного бюджету або інших джерел
фінансування. Порядок фінансування навчання
категорії осіб, які були зараховані у навчальні заклади
на територіях, де виникли обставини, зазначені у
статті 1 цього Закону, на навчання за рахунок коштів
державного бюджету, встановлюється Кабінетом
Міністрів України.

соціальні послуги
…
Виключити.

10.Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які
мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій і збройних конфліктів, які навчаються у 
дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних
закладах 
незалежно від підпорядкування, типів і форми
власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9.Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які
мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій і збройних конфліктів, які навчаються у закладах
дошкільної, загальної середньої, професійної
(професійно-технічної) освітинезалежно від
підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються
безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

11.Внутрішньо переміщені особи з тимчасово 
окупованої 10.Внутрішньо переміщені особи з тимчасово
території 
мають право на отримання матеріального
окупованих територіймають право на отримання
забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за
матеріального забезпечення, страхових виплат та
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загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності і від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду
соціального страхування України за фактичним місцем
проживання, перебування.

соціальних послуг за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності і від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду
соціального страхування України за фактичним місцем
проживання, перебування.

Стаття 17. Сприяння з надання внутрішньо переміщеним
особам кредитів на придбання земельних ділянок,
придбання та будівництво житла
…
3. У разі виділення адресної цільової благодійної або
міжнародної благодійної допомоги для будівництва або
придбання житла для внутрішньо переміщених осіб з
тимчасово окупованої території чи у районах ведення
військових дій 
чи 
проведення антитерористичної операції
такі кошти не оподатковуються прибутковим податком та
податком на додану вартість.

Стаття 17. Сприяння з надання внутрішньо переміщеним
особам кредитів на придбання земельних ділянок,
придбання та будівництво житла
…
3. У разі виділення адресної цільової благодійної або
міжнародної благодійної допомоги для будівництва або
придбання житла для внутрішньо переміщених осіб з
тимчасово окупованих територій чи у районах ведення
військових дій, проведення антитерористичної операції
або здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федераціїтакі кошти не
оподатковуються прибутковим податком та податком на
додану вартість.

Закон України «
Про військово-цивільні адміністрації
» №141-VIIIвід 18.01.2018
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Цей Закон визначає організацію, повноваження і порядок
діяльності військово-цивільних адміністрацій, що
утворюються як тимчасовий вимушений захід з
елементами військової організації управління для
забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності
населення в районі 
відсічі збройної агресії Російської
Федерації, зокрема в районі проведення
антитерористичної операції,що не має на меті зміни
та/або скасування конституційно закріпленого права
територіальних громад на місцеве самоврядування.

Цей Закон визначає організацію, повноваження і порядок
діяльності військово-цивільних адміністрацій, що
утворюються як тимчасовий вимушений захід з
елементами військової організації управління для
забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності
населення в районі здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, що не має на меті зміни та/або
скасування конституційно закріпленого права
територіальних громад на місцеве самоврядування.

Стаття 1. Статус і призначення військово-цивільних
адміністрацій

Стаття 1. Статус і призначення військово-цивільних
адміністрацій

1. Для виконання повноважень місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у
випадках, встановлених цим Законом, 
в районі відсічі
збройної агресії Російської Федерації, зокрема в районі
проведення антитерористичної операції 
можуть
утворюватися військово-цивільні адміністрації.

1. Для виконання повноважень місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у
випадках, встановлених цим Законом, можуть
утворюватися військово-цивільні адміністрації.

Військово-цивільні адміністрації - це тимчасові державні
органи у 
селах, селищах, містах, районах та областях
,
що діютьу складі Антитерористичного центру при

2. 
Військово-цивільні адміністрації - це тимчасові
державні органи у територіальних громадах, районах та
областях
, що діють у складі Об’єднаного оперативного
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Службі безпеки України (у разі їх утворення для
виконання повноважень відповідних органів у районі
проведення антитерористичної операції) або 
у складі
Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України
(у разі їх утворення для виконання повноважень
відповідних органів у районі здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях)і призначені для
забезпечення дії Конституції та законів України,
забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності
населення, правопорядку, участі у протидії актам збройної
агресії, диверсійним проявам і терористичним актам,
недопущення гуманітарної катастрофи в районі 
відсічі
збройної агресії Російської Федерації, зокрема
проведення антитерористичної операції
.

штабу Збройних Сил України і призначені для
забезпечення дії Конституції та законів України,
забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності
населення, правопорядку, участі у протидії актам збройної
агресії, диверсійним проявам і терористичним актам,
недопущення гуманітарної катастрофи в районі
здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях
.

Військово-цивільні адміністрації району, області - це
тимчасові державні органи, що здійснюють на відповідній
території повноваження районних, обласних рад,
державних адміністрацій та інші повноваження, визначені
цим Законом.

3. 
Військово-цивільні адміністрації району, області - це
тимчасові державні органи, що здійснюють на відповідній
території повноваження районних, обласних рад,
державних адміністрацій та інші повноваження, визначені
цим Законом.

Військово-цивільні адміністрації 
населених пунктів- це
тимчасові державні органи, що здійснюють на відповідній

4. 
Військово-цивільні адміністрації територіальних
громад- це тимчасові державні органи, що здійснюють на
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території повноваженнясільських, селищних, міських
рад, районних у містах рад, виконавчих органів
сільських, селищних, міських, районних у містах рад 
та
голівта 
інші повноваження, визначені цим Законом.

відповідній території повноваженнясільських,
селищних, міських, районних у містах (у разі їх
створення) рад, їхніх виконавчих органів та голів, а
такожінші повноваження, визначені цим Законом.

2.Військово-цивільні адміністрації є юридичними
особами публічного права і наділяються цим та іншими
законами повноваженнями, у межах яких діють
самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність
відповідно до закону. Військово-цивільні адміністрації
населених пунктів набувають прав та обов’язків з дня
внесення запису про їх державну реєстрацію як
юридичних осіб до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань.

5.Військово-цивільні адміністрації є юридичними
особами публічного права і наділяються цим та іншими
законами повноваженнями, у межах яких діють
самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність
відповідно до закону. Військово-цивільні адміністрації
населених пунктів набувають прав та обов’язків з дня
внесення запису про їх державну реєстрацію як
юридичних осіб до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань.

Районні та обласні державні адміністрації, що набули
статусу військово-цивільних адміністрацій, не потребують
внесення змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. В
офіційній назві цих органів може застосовуватися поряд з
назвою відповідно до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань додаткова назва

6. 
Районні та обласні державні адміністрації, що набули
статусу військово-цивільних адміністрацій, не потребують
внесення змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. В
офіційній назві цих органів може застосовуватися поряд з
назвою відповідно до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань додаткова назва

79

"військово-цивільна адміністрація", що вказує на їхній
тимчасовий статус із додатковими повноваженнями.

"військово-цивільна адміністрація", що вказує на їхній
тимчасовий статус із додатковими повноваженнями.

Зразки печаток, бланків і табличок (вивісок)
військово-цивільних адміністрацій затверджуються 
в
порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

7. 
Зразки печаток, бланків і табличок (вивісок)
військово-цивільних адміністрацій затверджуються
Кабінетом Міністрів України.

Стаття 2. Правова основа діяльності військово-цивільних
адміністрацій

Стаття 2. Правова основа діяльності військово-цивільних
адміністрацій

1. Військово-цивільні адміністрації у своїй діяльності
керуються Конституцією України, 
Законом України
"Про боротьбу з тероризмом",цим Законом 
та іншими
виданими відповідно до них нормативно-правовими
актами.

1. Військово-цивільні адміністрації у своїй діяльності
керуються Конституцією України, цим Законом,
законами України «Про державну політику
перехідного періоду», «Про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганській областях»та іншим
законодавством України.

Стаття 3. Організація військово-цивільних адміністрацій

Стаття 3. Організація військово-цивільних адміністрацій

...

...

2. Військово-цивільні адміністрації 
населених пунктів
утворюютьсяв одному чи декількох населених пунктах
(селах, селищах, містах)
, в яких сільські, селищні, міські

2. Військово-цивільні адміністрації територіальних
громад 
утворюються в територіальних громадах, в яких
сільські, селищні, міські ради та/або їх виконавчі органи
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ради та/або їх виконавчі органи не здійснюють покладені
на них Конституцією та законами України повноваження,
у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або
самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх
фактичного невиконання.

не здійснюють покладені на них Конституцією та
законами України повноваження, у тому числі внаслідок
фактичного саморозпуску або самоусунення від
виконання своїх повноважень, або їх фактичного
невиконання.

…
…
4. Військово-цивільні адміністрації 
населених пунктів
формуються з військовослужбовців 
військових
формувань, утворених відповідно до законів України,
осіб рядового і начальницького складу 
правоохоронних
органів, які відряджаються до них у встановленому
законодавством порядку для виконання завдань в
інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на
військовій службі, службі в правоохоронних органах без
виключення зі списків особового складу, а також
працівників, які уклали з 
Антитерористичним центром
при Службі безпеки України (у разі утворення для
виконання повноважень відповідних органів у районі
проведення антитерористичної операції) або з
Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил України
(у разі утворення для виконання повноважень
відповідних органів у районі здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

4. Військово-цивільні адміністрації територіальних
громадформуються з військовослужбовців, працівників
правоохоронних органів, які відряджаються до них у
встановленому законодавством порядку для виконання
завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із
залишенням на військовій службі, службі в
правоохоронних органах без виключення зі списків
особового складу, а також працівників, які уклали з
Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил України
трудовий договір.
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стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях)трудовий договір.
5. У разі набуття районною, обласною державною
адміністрацією статусу відповідної районної, обласної
військово-цивільної адміністрації посади державних
службовців у таких адміністраціях можуть заміщатися
військовослужбовцями військових формувань,утворених
відповідно до законів України, особами рядового і
начальницького складуправоохоронних органів, які
відряджаються до них у встановленому законодавством
порядку для виконання завдань в інтересах оборони
держави та забезпечення її безпеки із залишенням на
військовій службі, службі у правоохоронних органах без
виключення із списків особового складу
, а також за
рішенням керівника районної, обласної
військово-цивільної адміністрації на посади державних
службовців у такій адміністрації можуть призначатися
інші особи, які мають спеціальні знання та досвід, без
конкурсного відбору
.
6. Перелік посад у військово-цивільних адміністраціях
населених пунктів
, на які призначаються особи з числа
військовослужбовців 
військових формувань, утворених
відповідно до законів України, осіб рядового і

5. У разі набуття районною, обласною державною
адміністрацією статусу відповідної районної, обласної
військово-цивільної адміністрації посади державних
службовців у таких адміністраціях можуть заміщатися
військовослужбовцями, працівникамиправоохоронних
органів, які відряджаються до них у встановленому
законодавством порядку для виконання завдань в
інтересах оборони держави та забезпечення її безпеки із
залишенням на військовій службі, службі у
правоохоронних органах без виключення із списків
особового складу.

6. Перелік посад у військово-цивільних адміністраціях
територіальних громад, на які призначаються особи з
числа військовослужбовців, працівниківправоохоронних
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начальницького складуправоохоронних органів, а
також перелік посад, що можуть бути заміщені
військовослужбовцямивійськових формувань,
утворених відповідно до законів України, особами
рядового і начальницького складу 
правоохоронних
органів у районній, обласній військово-цивільній
адміністрації, затверджуються Президентом України за
поданням 
керівника Антитерористичного центру при
Службі безпеки України, а в разі утворення
військово-цивільних адміністрацій для виконання
повноважень відповідних органів у районі здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях - за
поданнямКомандувача об’єднаних сил.
7. Фінансування діяльності військово-цивільних
адміністраційнаселених пунктів 
здійснюється за рахунок
коштів відповідних місцевих бюджетів, а районних і
обласних військово-цивільних адміністрацій - за рахунок
коштів Державного бюджету України та відповідних
районних і обласних бюджетів.

органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені
військовослужбовцями, працівникамиправоохоронних
органів у районній, обласній військово-цивільній
адміністрації, затверджуються Президентом України за
поданням Командувача об’єднаних сил.

7. Фінансування діяльності військово-цивільних
адміністрацій територіальних громадздійснюється за
рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а
районних і обласних військово-цивільних адміністрацій за рахунок коштів Державного бюджету України та
відповідних районних і обласних бюджетів.

8. Структуру і штатний розпис військово-цивільних
адміністрацій 
населених пунктівзатверджує за поданням 8. Структуру і штатний розпис військово-цивільних
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керівника відповідної військово-цивільної адміністрації
керівник Антитерористичного центру при Службі
безпеки України, а в разі утворення
військово-цивільних адміністрацій населених пунктів
для виконання повноважень відповідних органів у
районі здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях -Командувач об’єднаних сил.
9. Загальне керівництво діяльністю військово-цивільних
адміністраційнаселених пунктів
, районних
військово-цивільних адміністрацій здійснюють керівники
відповідних обласних військово-цивільних адміністрацій,
якщо відповідні обласні військово-цивільні адміністрації
не утворені - 
керівник Антитерористичного центру при
Службі безпеки України, а в разі утворення
військово-цивільних адміністрацій населених пунктів,
районних військово-цивільних адміністрацій для
виконання повноважень відповідних органів у районі
здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях - Командувач об’єднаних сил. Керівництво
діяльністю обласних військово-цивільних адміністрацій у

адміністрацій територіальних громад затверджує за
поданням керівника відповідної військово-цивільної
адміністрації Командувач об’єднаних сил.

9. Загальне керівництво діяльністю військово-цивільних
адміністрацій територіальних громад, районних
військово-цивільних адміністрацій здійснюють керівники
відповідних обласних військово-цивільних адміністрацій,
а у разі 
якщо відповідні обласні військово-цивільні
адміністрації не утворені - Командувач об’єднаних сил.
Керівництво діяльністю обласних військово-цивільних
адміністрацій у сфері забезпечення громадського порядку
і безпеки здійснює Командувач об’єднаних сил.
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сфері забезпечення громадського порядку і безпеки
здійснюєкерівник Антитерористичного центру при
Службі безпеки України, а в разі утворення
військово-цивільних адміністрацій для виконання
повноважень відповідних органів у районі здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях Командувач об’єднаних сил.
…
…
11. Повноваження військово-цивільних адміністрацій
району, області починаються у день набрання чинності
актом Президента України про їх утворення і
припиняються у день відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради.
Повноваження військово-цивільних адміністрацій
населених пунктівпочинаються з дня внесення запису
про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань і
припиняються у день відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради.

11. Повноваження військово-цивільних адміністрацій
району, області починаються у день набрання чинності
актом Президента України про їх утворення і
припиняються у день відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради.
Повноваження військово-цивільних адміністрацій
територіальних громадпочинаються з дня внесення
запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань і
припиняються у день відкриття першої сесії новообраної
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відповідної ради.
Абзац відсутній.
У разі внесення змін до
адміністративно-територіального устрою України,
Президент України приймає рішення про
перейменування або реорганізацію відповідних
військово-цивільних адміністрацій.
У день відкриття першої сесії новообраної відповідної
ради акт Президента України про утворення
військово-цивільної адміністрації втрачає юридичну
силу в частині, що стосується відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
Повноваження військово-цивільних адміністрацій
населених пунктів, районних, обласних
військово-цивільних адміністрацій також припиняються
згідно із Законом України «Про правовий режим
воєнного стану».
Президент України 
невідкладно 
приймає рішення про
ліквідацію 
військово-цивільних адміністрацій
.

Виключити.

Повноваження військово-цивільних адміністрацій також
припиняються у випадках, передбачених законами
України «Про правовий режим воєнного стану», «Про
державну політику перехідного періоду».

Президент України приймає рішення про ліквідацію
військово-цивільної адміністрації невідкладно після
припинення її повноважень.

…
…
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13. Призначення заступників 
керівників
військово-цивільних адміністрацій населених пунктів
та керівників підрозділів 
таких адміністрацій
здійснюються без конкурсного відбору за поданням
керівника відповідної військово-цивільної
адміністрації керівником Антитерористичного центру
при Службі безпеки України, а в разі утворення
військово-цивільних адміністрацій населених пунктів
для виконання повноважень відповідних органів у
районі здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях - Командувачем об’єднаних сил.
15.Парламентський контрольу сфері
військово-цивільних відносинздійснює Верховна Рада
України.
Стаття
4.
адміністрацій

Повноваження

13. Призначення заступників керівника
військово-цивільної адміністрації територіальної
громадита керівників підрозділів такої адміністрації
здійснює без конкурсного відбору Командувач
об’єднаних сил за поданням керівника відповідної
військово-цивільної адміністрації.

14.Парламентський контроль за діяльністю
військово-цивільних адміністраційздійснює Верховна
Рада України.

військово-цивільних Стаття
4.
адміністрацій

Повноваження

військово-цивільних

1. Військово-цивільні адміністрації 
населених пунктів на 1. Військово-цивільні адміністрації територіальних
відповідній території здійснюють повноваження із:
громад
на
відповідній
території
здійснюють
повноваження із:
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…
31) сприяння діяльності органів 
суду, прокуратури,
юстиції, служби безпеки, Національної поліції,
адвокатури, Національного антикорупційного бюро
України і Державної кримінально-виконавчої служби
України
;
32) заслуховування інформації прокурорів та керівників
органів 
Національної 
поліції про стан законності,
боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку
та результати діяльностіна відповідній території
;
…
34) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо
організації
проведення
в
межах
відповідної
адміністративно-територіальної одиниці 
виборів органів
державної влади, місцевого самоврядування та
сільського, селищного, міського голови
;

...
31) сприяння діяльності державних органів, у тому числі
органів правосуддя та правоохоронних органів;

32) заслуховування інформації прокурорів та керівників
органів поліції про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку та результати
діяльності;
…
34) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо
організації
проведення
в
межах
відповідної
адміністративно-територіальної
одиниці
загальнодержавних та місцевих виборів;
...

...
2. Військово-цивільні адміністрації територіальних
2. Військово-цивільні адміністрації 
населених пунктів громад здійснюють делеговані повноваження органів
здійснюють делеговані повноваження органів виконавчої виконавчої
влади,
надані
органам
місцевого
влади, надані органам місцевого самоврядування самоврядування відповідно до закону.
законами України
.
3. Районні, обласні військово-цивільні адміністрації поряд
3. Районні, обласні військово-цивільні адміністрації поряд із здійсненням повноважень місцевих державних
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із здійсненням повноважень місцевих державних
адміністрацій на відповідній території також здійснюють
повноваження із:
1) здійснення відповідно до закону повноважень щодо
організації
проведення
в
межах
відповідної
адміністративно-територіальної одиниці всеукраїнських
референдумів 
та виборів органів державної влади і
місцевого
самоврядування
;
надання
висновків
Центральній виборчій комісії щодо можливості організації
та підготовки відповідно до закону проведення
відповідних виборів на окремих територіях;
…
3) складання та затвердження відповідно районних,
обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження
звітів про їх виконання; розподілу переданих з державного
бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно
між районними бюджетами, місцевими бюджетами 
міст
обласного значення, сіл, селищ, міст районного
значення
;
...
5) здійснення управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах,
що перебувають в управлінні районних і обласних рад
(крім вирішення питань відчуження, у тому числі шляхом
приватизації, таких об’єктів); призначення і звільнення їх

адміністрацій на відповідній території також здійснюють
повноваження із:
1) здійснення відповідно до закону повноважень щодо
організації
проведення
в
межах
відповідної
адміністративно-територіальної одиниці всеукраїнських
референдумів, загальнодержавних та місцевих виборів;
надання висновків Центральній виборчій комісії щодо
можливості організації та підготовки відповідно до закону
проведення відповідних виборів на окремих територіях;
…
3) складання та затвердження відповідно районних,
обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження
звітів про їх виконання; розподілу переданих з державного
бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно
між районними бюджетами, місцевими бюджетами;

...
5) здійснення управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах,
що перебувають в управлінні районних і обласних рад
(крім вирішення питань відчуження, у тому числі шляхом
приватизації, таких об’єктів, за винятком вирішення
питань щодо передачі у державну власність
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керівників;

нерухомого майна (будівель, споруд) контрольних
пунктів в’їзду-виїзду); призначення і звільнення їхніх
керівників;
...
…
14) заслуховування інформації прокурорів та керівників 14) заслуховування інформації прокурорів та керівників
органів 
Національної 
поліції про стан законності, органів поліції про стан законності, боротьби зі
боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку злочинністю, охорони громадського порядку та результати
та результати діяльностіна відповідній території
;
діяльності;
…
…
4. Районні, обласні військово-цивільні адміністрації також
сприяють формуванню та перевезенню через відповідну
територію гуманітарних вантажів для потреб мирного
населення,
яке
проживає
на
території,

що
непідконтрольна українській владі.

4. Районні, обласні військово-цивільні адміністрації також
сприяють формуванню та перевезенню через відповідну
територію гуманітарних вантажів для потреб мирного
населення, яке проживає на тимчасово окупованих
територіях.

Стаття 5. Права військово-цивільних адміністрацій

Стаття 5. Права військово-цивільних адміністрацій

1. Військово-цивільні адміністрації на відповідній 1. Військово-цивільні адміністрації на відповідній
території за погодженням з 
Антитерористичним території за погодженням з Командувачем об’єднаних сил
центром при Службі безпеки України, а в разі мають право:
утворення військово-цивільних адміністрацій для
виконання повноважень відповідних органів у районі
здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
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агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях - за погодженням з Командувачем об’єднаних
сил мають право:
1) встановлювати обмеження щодо перебування у певний 1) встановлювати обмеження щодо перебування у певний
період доби на вулицях та в інших громадських місцях без період доби на вулицях та в інших громадських місцях без
визначених документів
;
документів, що посвідчують особу;
Стаття 6. Керівник військово-цивільної адміністрації

Стаття 6. Керівник військово-цивільної адміністрації

2. Військово-цивільну адміністрацію населеного пункту
(населених
пунктів)
очолює
керівник,
який

призначається на посаду та звільняється з посади
керівником відповідної обласної військово-цивільної
адміністрації
за
погодженням
з
керівником
Антитерористичного центру при Службі безпеки
України, а у разі утворення військово-цивільної
адміністрації населеного пункту (населених пунктів)
для виконання повноважень відповідних органів у
районі здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях - за погодженням з Командувачем об’єднаних
сил. Якщо відповідна обласна військово-цивільна
адміністрація
не
утворена,
керівник

1. Військово-цивільну адміністрацію територіальної
громади 
очолює керівник, якого призначає на посаду та
звільняє з посади керівник відповідної обласної
військово-цивільної адміністрації за погодженням з
Командувачем об’єднаних сил, а у разі якщо відповідні
обласні військово-цивільні адміністрації не утворені Командувач об’єднаних сил.
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військово-цивільної адміністрації населеного пункту
(населених пунктів) призначається на посаду та
звільняється з посади керівником Антитерористичного
центру при Службі безпеки України, а в разі утворення
військово-цивільної адміністрації населеного пункту
(населених пунктів) для виконання повноважень
відповідних органів у районі здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях - Командувачем
об’єднаних сил.
3.Керівник військово-цивільної адміністрації:
…
5)
представляє
відповідну
військово-цивільну
адміністрацію та територіальну громаду у відносинах із
державними
органами,
органами
місцевого
самоврядування,
об’єднаннями

громадян
,
підприємствами, установами та організаціями незалежно
від форми власності, громадянами;
…
10) приймає рішення про тимчасове збільшення не більш
як
удвічі
посадових
окладів
працівникам
військово-цивільних адміністрацій на період до
завершення відсічі збройної агресії Російської

2.Керівник військово-цивільної адміністрації:
…
5)
представляє
відповідну
військово-цивільну
адміністрацію та територіальну громаду у відносинах із
державними
органами,
органами
місцевого
самоврядування,
громадськими
об’єднаннями,
підприємствами, установами та організаціями незалежно
від форми власності, громадянами;
…
10) приймає рішення про тимчасове збільшення не більш
як
удвічі
посадових
окладів
працівникам
військово-цивільної адміністрації.
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Федерації, зокрема антитерористичної операції.
Закон України «Про систему іномовлення України» № 856-VIII від 08.12.2015
Стаття 7. Мовлення та програмна політика державного Стаття 7. Мовлення та програмна політика державного
підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення
України"
України"
...

...

2. Редакційна політика МПІУ визначається необхідністю
інформування іноземної аудиторії, в тому числі українців
за кордоном, а також аудиторії, що перебуває на
тимчасово окупованих територіях 
України
, територіях, на
яких запроваджено надзвичайний, воєнний стан, а т
акож у
районах проведення антитерористичних операцій та у
районах здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

2. Редакційна політика МПІУ визначається необхідністю
інформування іноземної аудиторії, в тому числі українців
за кордоном, а також аудиторії, що перебуває на
тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких
запроваджено надзвичайний, воєнний стан, а також у
районі 
здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

...

...

4. МПІУ провадить свою діяльність шляхом створення та
поширення
інформаційного
продукту
каналами
супутникового, ефірного наземного аналогового і
цифрового мовлення, мовлення в кабельних мережах, у

4. МПІУ провадить свою діяльність шляхом створення та
поширення
інформаційного
продукту
каналами
супутникового, ефірного наземного аналогового і
цифрового мовлення, мовлення в кабельних мережах, у
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мережі Інтернет.

мережі Інтернет.

Ефірне наземне аналогове і цифрове мовлення та
мовлення в кабельних мережах здійснюються виключно за
межами України, крім випадків мовлення на тимчасово
окупованих територіях 
Донецької та Луганської
областей, Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, мовлення у 
районах України, що межують
з тимчасово окупованими територіями 
Донецької та
Луганської областей, Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя
, а також мовлення у прикордонних
районах
України,
що
межують
з
територією
держави-агресора чи територіями інших держав, з яких
поширюються програми держави-агресора шляхом
наземного ефірного та/або цифрового мовлення.

Ефірне наземне аналогове і цифрове мовлення та
мовлення в кабельних мережах здійснюються виключно за
межами України, крім випадків мовлення на тимчасово
окупованих територіях, районах України, що межують з
тимчасово окупованими територіями, а також мовлення у
прикордонних районах, що межують з територією
держави-агресора чи територіями інших держав, з яких
поширюються програми держави-агресора шляхом
наземного ефірного та/або цифрового мовлення.

Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»
№ 917-VIII від 24.12.2015
Стаття 14. Прикінцеві та перехідні положення
…
4-1. На час проведення антитерористичної операції,
період якої визначено Законом України "Про
тимчасові заходи на період проведення
антитерористичної операції",право на створення
друкованого засобу масової інформації за рахунок коштів

Стаття 14. Прикінцеві та перехідні положення
…
4-1. На час 
конфліктного періоду, визначеного Законом
України «Про державну політику перехідного періоду»,
право на створення друкованого засобу масової
інформації за рахунок коштів державного бюджету має
Міністерство оборони України.
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державного бюджету має Міністерство оборони України.
Протягом 
трьох 
місяців після закінчення
антитерористичної операції, період якої визначено
Законом України "Про тимчасові заходи на період
проведення антитерористичної операції"
, друкований
засіб масової інформації, заснований Міністерством
оборони України на час проведення антитерористичної
операції, підлягає реформуванню відповідно до цього
Закону.

Протягом 
шести місяців після закінчення конфліктного
періоду, визначеного Законом України «Про державну
політику перехідного періоду», друкований засіб масової
інформації, заснований Міністерством оборони України
на час проведення антитерористичної операції, підлягає
реформуванню відповідно до цього Закону.

Закон України «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського
походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» № 1792-VIII від
20.12.2016
Стаття 11. Порядок та умови надання державної
фінансової підтримки експортної діяльності

Стаття 11. Порядок та умови надання державної
фінансової підтримки експортної діяльності

…

…

2. Державна підтримка не може надаватися суб’єкту
господарювання, який:
…
д) якщо вони мають походження з 
країни, визнаної
державою-окупантом згідно із законом України та/або
визнаної державою-агресором по відношенню до

2. Державна підтримка не може надаватися суб’єкту
господарювання, який:
…
д) якщо вони мають походження з держави-агресора;
...
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України згідно із законодавством
;
...
Закон України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017
Стаття 5. Державна політика в електроенергетиці

Стаття 5. Державна політика в електроенергетиці

…

…

3. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері
електроенергетики належить:
…
10) затвердження особливостей регулювання правових,
економічних та організаційних відносин, пов’язаних з
продажем електричної енергії на тимчасово 
окуповану
територію
, а також відносин, пов’язаних з виробництвом,
передачею, розподілом, постачанням, купівлею, продажем
і використанням електричної енергії на тимчасово
окупованій території України
;

3. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері
електроенергетики належить:
…
10) затвердження особливостей регулювання правових,
економічних та організаційних відносин, пов’язаних з
продажем електричної енергії на тимчасово окуповані
території
, а також відносин, пов’язаних з виробництвом,
передачею, розподілом, постачанням, купівлею, продажем
і використанням електричної енергії на тимчасово
окупованих територіях;

Закон України «Про Конституційний Суд України» № 2136-VIII від 13.07.2017
Розділ IV
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
…

Розділ IV
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
…
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3. З метою надання експертної допомоги в
конституційних провадженнях за конституційними
скаргами у Конституційному Суді тимчасово, на строк
до 1 січня 2020 року, запроваджується інститут
спеціального радника.

Виключити.

Для здійснення функцій спеціального радника
Конституційний Суд може запросити суддю у відставці
іноземного органу конституційної юрисдикції або
представника міжнародної урядової організації,
предметом статутного завдання якої є питання
конституційного права. Не може бути запрошений для
здійснення цих функцій громадянин держави, визнаної
Верховною Радою України агресором.
Спеціальний радник може до початку розгляду справи
Сенатом або Великою палатою надати свій письмовий
обґрунтований юридичний висновок (amicus curiae) у
справі.
Забезпечення діяльності спеціального радника
здійснюється за рахунок міжнародної технічної
допомоги або міжнародних організацій.
Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017
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Стаття 22. Організаційно-правовий статус закладів освіти

Стаття 22. Організаційно-правовий статус закладів освіти

…

…

3. Заклад освіти залежно від засновника може діяти як
державний, комунальний, приватний чи корпоративний.

3. Заклад освіти залежно від засновника може діяти як
державний, комунальний, приватний чи корпоративний.

Засновником (співзасновником) приватного чи
корпоративного закладу освіти не може бути:

Засновником (співзасновником) приватного чи
корпоративного закладу освіти не може бути:

фізична особа, яка є громадянином (підданим)
держави, визнаної Верховною Радою України
державою-агресором або державою-окупантом
;

1) громадянин держави-агресора;

юридична особа з іноземними інвестиціями
держави-агресора або держави-окупанта, або
зареєстрована на території держави-агресора або
держави-окупанта, або кінцевий бенефіціарний
власник (контролер) якої є резидентом
держави-агресора або держави-окупанта.
...

2) юридична особа:
зареєстрована на території держави-агресора;
з іноземними інвестиціями держави-агресора;
кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є
резидентом держави-агресора.

Стаття 43. Ліцензування освітньої діяльності

Стаття 43. Ліцензування освітньої діяльності

…

…

...
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5. Ліцензія на провадження освітньої діяльності не може
бути видана, а видана ліцензія підлягає анулюванню у
разі, якщо засновником (співзасновником) приватного чи
корпоративного закладу освіти є:

5. Ліцензія на провадження освітньої діяльності не може
бути видана, а видана ліцензія підлягає анулюванню у
разі, якщо засновником (співзасновником) приватного чи
корпоративного закладу освіти є:

фізична особа, яка є громадянином (підданим)
держави, визнаної Верховною Радою України
державою-агресором або державою-окупантом;

1)
громадянин держави-агресора;

юридична особа з іноземними інвестиціями
держави-агресора або держави-окупанта, або
зареєстрована на території держави-агресора або
держави-окупанта, або кінцевий бенефіціарний
власник (контролер) якої є резидентом
держави-агресора або держави-окупанта.
...

2) юридична особа:
зареєстрована на території держави-агресора;
з іноземними інвестиціями держави-агресора;
кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є
резидентом держави-агресора.
...

Стаття 79. Фінансово-господарська діяльність закладів
Стаття 79. Фінансово-господарська діяльність закладів
освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти
…

…

2. Суб’єкти освітньої діяльності не можуть фінансуватися
за рахунок коштів:

2. Суб’єкти освітньої діяльності не можуть фінансуватися
за рахунок коштів:
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фізичної особи, яка є громадянином (підданим)
держави, визнаної Верховною Радою України
державою-агресором або державою-окупантом;

1)
громадянина держави-агресора;

юридичної особи з іноземними інвестиціями
держави-агресора або держави-окупанта, або
зареєстрованої на території держави-агресора або
держави-окупанта, або кінцевий бенефіціарний
власник (контролер) якої є резидентом
держави-агресора або держави-окупанта.
...

2) юридичної особи:
яка зареєстрована на території держави-агресора;
з іноземними інвестиціями держави-агресора;
кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є
резидентом держави-агресора.
...

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» № 2163-VIII від 05.10.2017
Стаття 8. Національна система кібербезпеки

Стаття 8. Національна система кібербезпеки

…

…

2. Основними суб’єктами національної системи
кібербезпеки є Державна служба спеціального зв’язку та
захисту інформації України, Національна поліція України,
Служба безпеки України, Міністерство оборони України
та Генеральний штаб Збройних Сил України,
розвідувальні органи, Національний банк України, які
відповідно до Конституції і законів України виконують в

2. Основними суб’єктами національної системи
кібербезпеки є Державна служба спеціального зв’язку та
захисту інформації України, Національна поліція України,
Служба безпеки України, Міністерство оборони України
та Генеральний штаб Збройних Сил України,
розвідувальні органи, Національний банк України, які
відповідно до Конституції і законів України виконують в
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установленому порядку такі основні завдання:
…
23) обмеження участі у заходах із забезпечення
інформаційної безпеки та кібербезпеки будь-яких
суб’єктів господарювання, які перебувають під контролем
держави, визнаної Верховною Радою України
державою-агресором,або держав та осіб, стосовно яких
діють спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції), прийняті на національному або міжнародному
рівні внаслідок агресії щодо України, а також обмеження
використання продукції, технологій та послуг таких
суб’єктів для забезпечення технічного та
криптографічного захисту державних інформаційних
ресурсів, посилення державного контролю в цій сфері;
...

установленому порядку такі основні завдання:
…
23) обмеження участі у заходах із забезпечення
інформаційної безпеки та кібербезпеки будь-яких
суб’єктів господарювання, які перебувають під контролем
держави-агресораабо держав та осіб, стосовно яких
діють спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції), прийняті на національному або міжнародному
рівні внаслідок агресії щодо України, а також обмеження
використання продукції, технологій та послуг таких
суб’єктів для забезпечення технічного та
криптографічного захисту державних інформаційних
ресурсів, посилення державного контролю в цій сфері;
...

Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII 18 січня 2018 року
Верховна Рада України,
…
враховуючи те, що особливості правового режиму на
території Автономної Республіки Крим та міста
Севастополявизначаються Законом України 
"Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України"
,

Верховна Рада України,
…
враховуючи те, що особливості правового режиму на
тимчасово окупованих територіях визначаються
Законом України "Про державну політику перехідного
періоду
",
…

101

…
Стаття 1. Тимчасово окупованими територіями у
Виключити.
Донецькій та Луганській областях на день ухвалення
цього Закону визнаються частини території України, в
межах яких збройні формування Російської Федерації та
окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили
та здійснюють загальний контроль, а саме:
1) сухопутна територія та її внутрішні води у межах
окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та
Луганської областей;
2) внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної
території, визначеної пунктом 1 цієї частини;
3) надра під територіями, визначеними пунктами 1 і 2 цієї
частини, та повітряний простір над цими територіями.
Межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх
територій, тимчасово окупованих у Донецькій та
Луганській областях, визначаються Президентом України
за поданням Міністерства оборони України,
підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу
Збройних Сил України.
Стаття 2. Правовий статус тимчасово окупованих
Виключити.
територій у Донецькій та Луганській областях,
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також
правовий режим на зазначених територіях визначаються
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цим Законом, Законом України "Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України", іншими законами України,
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, принципами та
нормами міжнародного права.
Тимчасова окупація Російською Федерацією територій
України, визначених частиною першою статті 1 цього
Закону, незалежно від її тривалості є незаконною і не
створює для Російської Федерації жодних територіальних
прав.
Діяльність збройних формувань Російської Федерації та
окупаційної адміністрації Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, що суперечить нормам
міжнародного права, є незаконною, а будь-який виданий у
зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює
жодних правових наслідків, крім документів, що
підтверджують факт народження або смерті особи на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях, які додаються відповідно до заяви
про державну реєстрацію народження особи та заяви про
державну реєстрацію смерті особи.
Відповідальність за матеріальну чи нематеріальну шкоду,
завдану Україні внаслідок збройної агресії Російської
Федерації, покладається на Російську Федерацію
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відповідно до принципів і норм міжнародного права.
У межах тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях діє особливий порядок забезпечення
прав і свобод цивільного населення, визначений цим
Законом, іншими законами України, міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, принципами та нормами
міжнародного права.
За фізичними особами незалежно від перебування їх на
обліку як внутрішньо переміщених осіб чи від набуття
ними спеціального правового статусу та за юридичними
особами зберігається право власності, інші речові права на
майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи
земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях, якщо таке майно набуте відповідно до законів
України.
За державою Україна, територіальними громадами сіл,
селищ, міст, розташованих на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях, органами
державної влади, органами місцевого самоврядування та
іншими суб’єктами публічного права зберігається право
власності, інші речові права на майно, у тому числі на
нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що
знаходиться на тимчасово окупованих територіях у
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Донецькій та Луганській областях.
Визначений Законом України "Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України" порядок регулювання
правочинів та реалізації прав суб’єктів, визначених
частинами шостою і сьомою цієї статті, поширюється з
урахуванням необхідних змін (mutatis mutandis) на
тимчасово окуповані території України у Донецькій та
Луганській областях, крім порядку в’їзду осіб на
тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській
областях та виїзду з них, що встановлюється відповідно до
цього Закону, та порядку територіальної підсудності
справ, підсудних розташованим на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях судам, що
встановлюється відповідно до Закону України "Про
здійснення правосуддя та кримінального провадження у
зв’язку з проведенням антитерористичної операції".
Стаття 5. Для забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій
та Луганській областях органи державної влади та їх
посадові особи, діючи на підставі, в межах повноважень та
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України:
1) вживають заходів для захисту прав і свобод цивільного

Стаття 5. Для забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій
та Луганській областях органи державної влади та їх
посадові особи, діючи на підставі, в межах повноважень та
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України:
1) вживають заходів для захисту прав і свобод цивільного
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населення;
2) здійснюють із додержанням міжнародних
зобов’язань України, міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
принципів і норм міжнародного права
політико-дипломатичні, санкційні та інші заходи з
метою відновлення територіальної цілісності України
у межах міжнародно визнаного державного кордону;
3
) вживають заходів із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації;
4
) розвивають із залученням ресурсів держави та
міжнародної допомоги оборонний і безпековий потенціал
України з метою відсічі збройній агресії Російської
Федерації
;
5) використовують механізми двосторонньої
міжнародної співпраці, міжнародних організацій та
міжнародних судових інстанцій з метою збереження та
посилення санкцій, що застосовуються щодо
Російської Федерації членами міжнародного
співтовариства.

населення;
Виключити.

Стаття 6. Основними напрямами захисту прав і свобод
цивільного населення на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях є:

Виключити.

2
) вживають заходів із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації;
3
) розвивають із залученням ресурсів держави та
міжнародної допомоги оборонний і безпековий потенціал
України з метою відсічі збройній агресії Російської
Федерації
.
Виключити.
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1) захист основоположних політичних і громадянських
прав і свобод людини;
2) вжиття заходів для звільнення Російською Федерацією,
окупаційною адміністрацією Російської Федерації всіх
незаконно затриманих, утримуваних громадян України;
3) сприяння забезпеченню відновлення порушених
матеріальних прав;
4) сприяння забезпеченню соціально-економічних,
екологічних та культурних потреб, зокрема шляхом
реалізації заходів, визначених центральним органом
виконавчої влади України, що забезпечує формування та
реалізує державну політику з питань тимчасово
окупованих територій, на виконання відповідних рішень
Кабінету Міністрів України;
5) надання правової та гуманітарної допомоги, у тому
числі із залученням міжнародної допомоги, зокрема
надання медичних та соціальних послуг на
контрольованих Україною територіях;
6) сприяння підтриманню культурних зв’язків;
7) забезпечення доступу до навчальних закладів та засобів
масової інформації України.
Особливості реалізації інших прав і свобод цивільного
населення та вчинення правочинів на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях визначаються законами України.
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Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово
окуповані території в Донецькій та Луганській областях і
виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій
встановлюється відповідно до цього Закону.
Кабінет Міністрів України вживає всіх передбачених
законодавством України заходів для захисту прав і свобод
людини і громадянина, зокрема здійснює постійний
моніторинг стану дотримання прав і свобод людини і
громадянина та документування фактів порушення таких
прав і свобод на тимчасово окупованих територіях
України, за результатами якого оприлюднює та надає
відповідну інформацію міжнародним організаціям у сфері
захисту прав і свобод людини та вживає необхідних
заходів для утворення міжвідомчого координаційного
органу з метою узагальнення правової позиції держави у
питанні відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації та підготовки консолідованої претензії України
до Російської Федерації щодо реалізації її
міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію
проти України.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
здійснює парламентський контроль за додержанням
конституційних прав і свобод людини і громадянина на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях та у разі необхідності представляє
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Верховній Раді України спеціальну доповідь про стан
додержання прав і свобод людини і громадянина на цих
територіях.
Україна не несе відповідальності за незаконні дії
Російської Федерації чи її окупаційної адміністрації на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях або за прийняті ними незаконні
рішення.
Стаття 7. 
Для забезпечення національної безпеки,
Стаття 7.
зокрема державної, економічної, інформаційної,
Виключити.
гуманітарної та екологічної, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях органи сектору безпеки і оборони,
інші державні органи України, їх посадові особи
здійснюють заходи для відновлення територіальної
цілісності України, а також забезпечують комплексний
розвиток безпекової, економічної,
інформаційно-телекомунікаційної, соціальної та
гуманітарної інфраструктури на територіях, прилеглих
до тимчасово окупованих територій в Донецькій та
Луганській областях, реалізують відповідно до
документів стратегічного оборонного планування
заходи зі зміцнення оборонних і безпекових
спроможностей України.
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Російська Федерація як держава-окупант відповідно до IV
Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та
додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на
суходолі від 18 жовтня 1907 року, Женевської конвенції
про захист цивільного населення під час війни від 12
серпня 1949 року та Додаткового протоколу до
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що
стосується захисту жертв міжнародних збройних
конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року несе
відповідальність за порушення захисту прав цивільного
населення.
Факт остаточного виведення та повної відсутності всіх
збройних формувань Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях у порядку, визначеному цим
Законом, встановлюється Міністром оборони України та
Міністром внутрішніх справ України шляхом спільного
подання Президентові України, який виключно на цій
підставі приймає відповідне рішення.

Російська Федерація як держава-окупант відповідно до IV
Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та
додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на
суходолі від 18 жовтня 1907 року, Женевської конвенції
про захист цивільного населення під час війни від 12
серпня 1949 року та Додаткового протоколу до
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що
стосується захисту жертв міжнародних збройних
конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року несе
відповідальність за порушення захисту прав цивільного
населення.
Факт остаточного виведення та повної відсутності всіх
збройних формувань Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях у порядку, визначеному цим
Законом, встановлюється Міністром оборони України та
Міністром внутрішніх справ України шляхом спільного
подання Президентові України, який виключно на цій
підставі приймає відповідне рішення.
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Стаття 12. В’їзд осіб, переміщення товарів на тимчасово
окуповані території у Донецькій та Луганській
областях і виїзд осіб, переміщення товарів з таких
територій здійснюються через контрольні пункти
в’їзду-виїзду.
Командувач об’єднаних сил у разі реальної загрози життю
та здоров’ю осіб, які перетинають лінію розмежування,
має право обмежити в’їзд цих осіб на тимчасово окуповані
території Донецької та Луганської областей на період
існування цієї загрози.
Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово
окуповані території у Донецькій та Луганській
областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких
територій визначаються Кабінетом Міністрів України.
…

Стаття 12.
Виключити.

Командувач об’єднаних сил у разі реальної загрози життю
та здоров’ю осіб, які перетинають лінію розмежування,
має право обмежити в’їзд цих осіб на тимчасово окуповані
території Донецької та Луганської областей на період
існування цієї загрози.
Виключити.
…

Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» № 2269-VIII від 18.01.2018
Стаття 8. Покупці

Стаття 8. Покупці

…

…

2. Не можуть бути покупцями:
2. Не можуть бути покупцями:
…
…
5) покупці, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно з 5) покупці, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно з
переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) з
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непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники
яких не розкриті на 100 відсотків)
, а також покупці, які яких не розкриті на 100 відсотків);
походять з держави-агресора (згідно з пунктами 6, 7 та
8 частини другої цієї статті)
;
6) 
держава, визнана Верховною Радою України 6) 
держава-агресор, а також юридичні особи, в яких вона
державою-агресором
, а також юридичні особи, в яких має участь, і особи, які перебувають під контролем таких
така держава має участь, і особи, які перебувають під юридичних осіб;
контролем таких юридичних осіб;
7) юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше
відсотків акцій (часток) яких є 
резидентом держави,
визнаної
Верховною
Радою
України
державою-агресором.
Зазначене
положення
не
застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до
торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком
Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є
резидентами держави-агресора;

7) юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше
відсотків
акцій (часток) яких є резидентами
держави-агресора.
Зазначене
положення
не
застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до
торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком
Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є
резидентами держави-агресора;

8) фізичні особи - громадяни та/або резиденти 
держави, 8) фізичні особи
визнаної
Верховною
Радою
України держави-агресора;
державою-агресором
;
...
...

-

громадяни

та/або

Закон України «Про національну безпеку України» № 2469-VIII від 21.06.2018

резиденти
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Стаття 12. Склад сектору безпеки і оборони

Стаття 12. Склад сектору безпеки і оборони

...

...

2. До складу сектору безпеки і оборони входять:
Міністерство оборони України, Збройні Сили України,
Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство
внутрішніх справ України, Національна гвардія України,
Національна поліція України, Державна прикордонна
служба України, Державна міграційна служба України,
Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
Служба безпеки України, Управління державної охорони
України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту
інформації України, Апарат Ради національної безпеки і
оборони України, розвідувальні органи України,
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну військово-промислову
політику.

2. До складу сектору безпеки і оборони входять:
Міністерство оборони України, Збройні Сили України,
Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство
внутрішніх справ України, Національна гвардія України,
Національна поліція України, Державна прикордонна
служба України, Державна міграційна служба України,
Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
Служба безпеки України, Управління державної охорони
України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту
інформації України, Апарат Ради національної безпеки і
оборони України, розвідувальні органи України,
центральний орган викАонавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну військово-промислову
політику
, центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику
з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

...

...

Стаття відсутня.

Стаття 23-1. Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику
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з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій разом з іншими
органами сектору безпеки і оборони здійснює на
деокупованих територіях заходи із забезпечення дії
Конституції та законів України, забезпечення безпеки і
нормалізації життєдіяльності населення,
правопорядку, реалізацію державної політики
перехідного періоду, координує здійснення заходів,
спрямованих на відновлення функціонування органів
державної влади на деокупованих територіях.
2. Головним завданням державної політики з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій є
діяльність
,
спрямована на відновлення територіальної
цілісності України в межах міжнародно визнаного
державного кордону та забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях, подолання наслідків збройної агресії
Російської Федерації, реінтеграція деокупованих
територій, відновлення на них конституційного ладу
України та розбудова сталого миру.
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Закон України «Про протимінну діяльність в України» № 2642-VIII від 06.12.2018
Стаття 28. Оператори протимінної діяльності

Стаття 28. Оператори протимінної діяльності

...

...

3. Не можуть набувати статусу оператора протимінної
діяльності підприємства, установи чи організації,
розташовані на території офшорних зон або зареєстровані
на території держав, до яких згідно із законодавством
України та резолюціями Ради Безпеки Організації
Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій,
рішеннями
Ради
Європейського
Союзу,
інших
міждержавних об’єднань та іноземних держав застосовані
санкції, або якщо вони мають походження з держави,
визнаної державою-окупантом згідно із законом України
та (або) визнаної державою-агресором щодо України
згідно із законодавством.

3. Не можуть набувати статусу оператора протимінної
діяльності підприємства, установи чи організації,
розташовані на території офшорних зон або зареєстровані
на території 
держави-агресора або держав, стосовно
яких діють спеціальні економічні та інші обмежувальні
заходи (санкції), прийняті на національному або
міжнародному рівні, або бенефіціарними власниками
10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резиденти
держави-агресора.

Закон України «Про концесію» № 155-IX від 03.10.2019
Стаття 7. Конкурсна комісія

Стаття 7. Конкурсна комісія

…

…

7. Незалежні експерти можуть залучатися концесієдавцем 7. Незалежні експерти можуть залучатися концесієдавцем
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до роботи конкурсної комісії на підставі договору з
правом дорадчого голосу.
...
Незалежними експертами не можуть бути:
громадяни 
держави, визнаної Верховною Радою
України
державою-агресором,
або
особи,
які
перебувають у трудових чи інших договірних відносинах з
такими громадянами;
...
Стаття
12.
Попередній
(прекваліфікація)

відбір

до роботи конкурсної комісії на підставі договору з
правом дорадчого голосу.
...
Незалежними експертами не можуть бути:
громадяни 
держави-агресора або особи, які перебувають
у трудових чи інших договірних відносинах з такими
громадянами;
...

претендентів Стаття
12.
Попередній
(прекваліфікація)

відбір

претендентів

…

…

4. Не допускаються до участі в конкурсі пропозицій
претенденти, які:
…
5) є юридичними особами, власниками 10 відсотків і
більше акцій (часток) та/або кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) яких є 
резидент держави,
визнаної
Верховною
Радою
України
державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором;
...

4. Не допускаються до участі в конкурсі пропозицій
претенденти, які:
…
5) є юридичними особами, власниками 10 відсотків і
більше акцій (часток) та/або кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) яких є держава-агресор чи її
резидент (резиденти);

...
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8) є юридичними особами чи пов’язаними з ними особами,
зареєстрованими у 
державі, визнаній Верховною Радою
України
державою-агресором
, або щодо яких
застосовано санкції відповідно до законодавства України
або міжнародного права;
...

8) є юридичними особами чи пов’язаними з ними особами,
зареєстрованими у державі-агресорі, або щодо яких
застосовано санкції відповідно до законодавства України
або міжнародного права;
...

Закон України «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX від 16.01.2020
Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

…

…

3. Установити, що:
…
3) особи, місцем проживання яких є тимчасово 
окупована
територія України (Автономна Республіка Крим та
місто Севастополь), тимчасово окуповані території у
Донецькій та Луганській областях, райони здійснення
заходів із забезпечення заходів національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, територія населених пунктів на лінії
зіткнення
, мають право пройти державну підсумкову
атестацію та отримати документ про повну загальну

3. Установити, що:
…
3) особи, місцем проживання яких є тимчасово окуповані
території України, територіальні громади на лінії
розмежування, мають право пройти державну підсумкову
атестацію та отримати документ про повну загальну
середню освіту в порядку, встановленому відповідно до
Закону України «Про державну політику перехідного
періоду»;
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середню освіту в порядку, встановленому 
центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
Закон України «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку
електричної енергії» 719-IX від 17.06.2020
Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 1. Визначення термінів

…

…

2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях,
наведених у законах України "Про ринок електричної
енергії", "Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг", 
"Про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганській областях"та інших
нормативно-правових актах, що регулюють відносини,
пов’язані з виробництвом, постачанням та передачею
електричної енергії.

2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях,
наведених у законах України "Про ринок електричної
енергії", "Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг","Про державну політику
перехідного періоду"та інших нормативно-правових
актах, що регулюють відносини, пов’язані з
виробництвом, постачанням та передачею електричної
енергії.

Стаття 4. Погашення (списання) заборгованості

Стаття 4. Погашення (списання) заборгованості

…

…
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4. Державне підприємство "Енергоринок" проводить
списання заборгованості перед енергопостачальниками та
виробниками електричної енергії, що провадять діяльність
на тимчасово 
окупованій території України (сухопутна
територія Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя), та заборгованості ВАТ
"Луганськобленерго"
.

4. Державне підприємство "Енергоринок" проводить
списання заборгованості перед енергопостачальниками та
виробниками електричної енергії, що провадять діяльність
на тимчасово 
окупованих територіях.

Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX
від 14.07.2020
Стаття 14. Вимоги до організатора азартних ігор

Стаття 14. Вимоги до організатора азартних ігор

1. Організатором азартних ігор може бути виключно
юридична особа - резидент України:
…
4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі
та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну
ділову репутацію та не є громадянами 
держави, визнаної
згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної
державою-агресором по відношенню до України
;
…
6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано
контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону
України "Про захист економічної конкуренції",
резидентами 
іноземної держави, визнаної згідно із

1. Організатором азартних ігор може бути виключно
юридична особа - резидент України:
…
4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі
та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну
ділову репутацію та не є громадянами або резидентами
держави-агресора;
…
6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано
контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону
України "Про захист економічної конкуренції",
резидентами 
держави-агресораабо діє в їх інтересах;
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законом державою-окупантом та/або
державою-агресором по відношенню до України,або
діє в їх інтересах;
7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами
іноземної держави, визнаної згідно із законом
державою-окупантом та/або державою-агресором по
відношенню до України
;

Виключити.

8) 
учасники (акціонери) якої не є кінцевими
бенефіціарними власниками резидента 
іноземної
держави, визнаної згідно із законом
державою-окупантом та/або державою-агресором по
відношенню до України
;

7) 
учасники (акціонери) якої не є кінцевими
бенефіціарними власниками резидента держави-агресора;

9)яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу
8)яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу
фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою
фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою
резидента іноземної держави
, держави, визнаної згідно із резидента іноземної держави;
законом державою-окупантом та/або
державою-агресором по відношенню до України
;
10)не має серед учасників (засновників, акціонерів)
юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених
Групою з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не

9) якане має серед учасників (засновників, акціонерів)
юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених
Групою з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не
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співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення;

співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення;

11)яка відповідає іншим встановленим цим Законом
вимогам.

10)яка відповідає іншим встановленим цим Законом
вимогам.

...

...
Закон України «Про розвідку» № 912-IX від 17.09.2020

Стаття 31. Особливості прийняття на службу (роботу) до Стаття 31. Особливості прийняття на службу (роботу) до
розвідувальних органів
розвідувальних органів
…

…

2. Співробітником розвідувального органу не може бути
особа:
…
3) близькі родичі якої (дружина, чоловік, діти, батьки,
рідні брати і сестри) мають громадянство 
(підданство)
іноземної держави, яка визнана відповідно до чинного
законодавства державою-агресором, або є особами без
громадянства;

2. Співробітником розвідувального органу не може бути
особа:
…
3) близькі родичі якої (дружина, чоловік, діти, батьки,
рідні
брати
і
сестри)
мають
громадянство
держави-агресора або є особами без громадянства;
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...

...
Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності,
затверджений Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності» № 3392-VI від 19.05.2011

154. Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території
держави-агресора, тимчасово 
окупованої території
України

154. Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території
держави-агресора, тимчасово окупованих територій

