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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

«Про внесення змін до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України від 25 квітня 2022 року № 75» 

 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення акта 

НАКАЗ  

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75 «Про 

затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або 

які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 05 липня 2022 року» (у редакції наказу 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 08 липня 2022 року № 147), 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2022 року за № 453/37789 

Заголовок наказу: 

 

Про затвердження Переліку територіальних громад, 

які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій 

або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні) станом на 05 липня 2022 року 

Заголовок наказу: 

 

Про затвердження Переліку територіальних громад, 

які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій 

або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні) станом на 08 липня 2022 року  

1. Затвердити Перелік територіальних громад, які 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або 

які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні) станом на 05 липня 2022 року, що додається. 

1. Затвердити Перелік територіальних громад, які 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або 

які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні) станом на 08 липня 2022 року, що додається. 
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Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 05 липня 2022 року, затверджений  

наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року  

№ 75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від  

08 липня 2022 року № 147), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2022 року за № 453/37789 

Назва переліку: 

 

Перелік територіальних громад, які розташовані в 

районі проведення воєнних (бойових) дій або які 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) 

станом на 05 липня 2022 року 

Назва переліку: 

 

Перелік територіальних громад, які розташовані в 

районі проведення воєнних (бойових) дій або які 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) 

станом на 08 липня 2022 року 

ІІІ. Запорізька область 

… 

3. Запорізький район: 

1) Комишуваська селищна територіальна громада; 

2) Новоолександрівська сільська територіальна 

громада; 

Норма відсутня. 

 

3) Таврійська сільська територіальна громада. 

 

… 

ІІІ. Запорізька область 

… 

3. Запорізький район: 

1) Комишуваська селищна територіальна громада; 

2) Новоолександрівська сільська територіальна 

громада; 

3) Петро-Михайлівська сільська територіальна 

громада; 

4) Таврійська сільська територіальна громада. 

 

… 

V. Миколаївська область 

… 

3. Миколаївський район: 

1) Воскресенська селищна територіальна громада; 

2) Галицинівська сільська територіальна громада; 

3) Костянтинівська сільська територіальна громада; 

4) Куцурубська сільська територіальна громада; 

V. Миколаївська область 

… 

3. Миколаївський район: 

1) Воскресенська селищна територіальна громада; 

2) Галицинівська сільська територіальна громада; 

3) Костянтинівська сільська територіальна громада; 

4) Куцурубська сільська територіальна громада; 



 

 

5) Миколаївська міська територіальна громада; 

6) Мішково-Погорілівська сільська територіальна 

громада; 

Норма відсутня. 

7) Очаківська міська територіальна громада; 

8) Первомайська селищна територіальна громада; 

9) Радсадівська сільська територіальна громада; 

10) Сухоєланецька сільська територіальна громада; 

11) Шевченківська сільська територіальна громада. 

5) Миколаївська міська територіальна громада; 

6) Мішково-Погорілівська сільська територіальна 

громада; 

7) Нечаянська сільська територіальна громада; 

8) Очаківська міська територіальна громада; 

9) Первомайська селищна територіальна громада; 

10) Радсадівська сільська територіальна громада; 

11) Сухоєланецька сільська територіальна громада; 

12) Шевченківська сільська територіальна громада. 

 

 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань  

реінтеграції тимчасово окупованих територій України                                                                                 Ірина ВЕРЕЩУК 






















