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МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

________________________ Київ № _______________

Про внесення змін до наказу 
Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій 
України від 23 листопада 2021 року 
№ 258

Відповідно до абзацу п’ятого частини третьої статті 131 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України»

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України від 23 листопада 2021 року № 258 «Про 
затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або 
заборонених до переміщення через адміністративну межу товарів, а також 
товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей», зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 03 грудня 2021 року за № 1569/37191, такі зміни:

1) у преамбулі до наказу слова «абзацу другого частини другої» замінити 
словами «абзацу п’ятого частини третьої»;

2) в абзаці другому пункту 2 слова «території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя» замінити словами «Російською Федерацією 
території України»;

3) у пункті 6 слово «бувших» замінити словами «що були».

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 14 липня 2020 року 
№ 52 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) 
обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з 
гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути 
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віднесені до особистих речей», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
16 липня 2020 року за № 666/34949.

3. Департаменту правового забезпечення (Золотар С.А.) забезпечити 
подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр Ірина ВЕРЕЩУК



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України «Про внесення змін до наказу Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України від  

23 листопада 2021 року № 258» 

1. Мета 

Розширення дії наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України (далі – Мінреінтеграції) від  

23 листопада 2021 року № 258 «Про затвердження Переліку і обсягів 

(вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через 

адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до 

особистих речей» на всі тимчасово окуповані Російською Федерацією території 

України. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Статтею 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон) 

визначено, що для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією 

визначається: 

1) сухопутна територія тимчасово окупованих Російською Федерацією 

територій України, водні об’єкти або їх частини, що знаходяться на цих 

територіях; 

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо 

Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони 

України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя 

континентального шельфу України, внутрішні морські води, прилеглі до 

сухопутної території інших тимчасово окупованих Російською Федерацією 

територій України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади 

України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів 

України; 

3) інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і 

територіальне море України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово 

окупованими рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним 

у дію указом Президента України. 

4) надра під територіями, зазначеними у пунктах 1, 2 і 3 цієї частини, і 

повітряний простір над цими територіями. 

Відповідно до частини другої статті 4 Закону, правовий режим тимчасово 

окупованої території передбачає особливий порядок забезпечення прав і свобод 

громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. 

Також абзацом п’ятим частини третьої статті 131 Закону встановлено, що 

Перелік і обсяги (вартість/вага/кількість) обмежених або заборонених до 

переміщення через адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть 

 



2 

бути віднесені до особистих речей, затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з 

питань тимчасово окупованих територій. 

Наказом передбачається розширення сфери дії наказу Мінреінтеграції від  

23 листопада 2021 року № 258 «Про затвердження Переліку і обсягів 

(вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через 

адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до 

особистих речей» на всі тимчасово окуповані Російською Федерацією території 

України. 

Наказ розроблено на виконання пункту 2.1 Плану організації підготовки 

проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення 

реалізації Закону України від 21 квітня 2022 року № 2217-ІХ «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо регулювання правового режиму на тимчасово 

окупованій території України», що є додатком до доручення Прем’єр-міністра 

України від 14 травня 2022 № 11481/1/1-22. 

3. Основні положення акта 

Наказом передбачено розширення дії наказу Мінреінтеграції від  

23 листопада 2021 року № 258 «Про затвердження Переліку і обсягів 

(вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через 

адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до 

особистих речей» на всі тимчасово окуповані Російською Федерацією території 

України. 

4. Правові аспекти 

Наказ розроблено на виконання вимог абзацу п’ятого частини третьої статті 

131 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України». 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація наказу не потребує додаткового фінансування з державного 

бюджету. 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Наказ не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, 

прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, 

соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і 

застосування української мови як державної. 

Наказ не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності та не 

потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань 

розвитку науки і технологій. 

Наказ не є регуляторним актом. 

Наказ не стосується питань інформатизації, електронного урядування, 

формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, 

розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання 

адміністративних послуг або цифрового розвитку. 
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Наказ погоджено без зауважень з Міністерством фінансів України, 

Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, 

Адміністрацією Державної прикордонної служби України та не стосується сфери 

компетенції інших органів. 

Міністерство економіки України повідомило, що наказ не потребує з ним 

погодження, оскільки не відноситься до його компетенції. 

 

7. Оцінка відповідності 

У наказі відсутні положення, що: 

стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; 

стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод; 

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, 

пов’язаних з корупцією; 

створюють підстави для дискримінації. 

Громадські антикорупційна, антидискримінаційна та гендерно-правова 

експертизи не проводились. 

8. Прогноз результатів 

Наказ не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав 

та інтересів суб’єктів господарювання і держави; розвиток регіонів, підвищення 

чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень 

зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану 

здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне 

середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного 

повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, та інші 

суспільні відносини. 

Наказ за предметом правового регулювання не матиме негативного впливу 

на зазначені сфери. 

Наказ сприятиме захисту прав фізичних осіб України, що проживають на 

тимчасово окупованих територіях України. 

 

 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

 

 

Ірина ВЕРЕЩУК 

«_____» _____________ 2022 р. 
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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 23 листопада 2021 року № 258» 

 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

НАКАЗ  

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 23 листопада 2021 року № 258 

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

адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 03 грудня 2021 р. за № 1569/37191 

Відповідно до абзацу другого частини другої  

статті 13-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України» НАКАЗУ Ю:  

…  

Відповідно до абзацу п’ятого частини третьої 

статті 13-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України» НАКАЗУ Ю:  

…  



2. Установити, що фізична особа може переміщувати 

готівкові кошти з: 

тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя (далі - тимчасово 

окупована територія) на контрольовані Україною території у 

сумі, що не перевищує 100 000 гривень, або еквівалентній 

сумі, в тому числі в іноземній валюті за крос-курсом, 

визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних 

іноземних валют, установленим Національним банком 

України, на день перетинання адміністративної межі, а понад 

цю суму - за наявності підтверджувального документа про їх 

походження або інших матеріалів (відомостей), які можуть 

прямо чи опосередковано підтверджувати відповідну 

інформацію; 

2. Установити, що фізична особа може переміщувати 

готівкові кошти з: 

тимчасово окупованої Російською Федерацією 

території України (далі - тимчасово окупована територія) 

на контрольовані Україною території у сумі, що не 

перевищує 100 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому 

числі в іноземній валюті за крос-курсом, визначеним згідно 

з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют, 

установленим Національним банком України, на день 

перетинання адміністративної межі, а понад цю суму - за 

наявності підтверджувального документа про їх 

походження або інших матеріалів (відомостей), які можуть 

прямо чи опосередковано підтверджувати відповідну 

інформацію; 

6. Установити, що в разі евакуації (переїзду) фізичної 

особи на місце проживання з тимчасово окупованої території 

на контрольовані Україною території такій особі 

дозволяється вивезення з тимчасово окупованої території на 

контрольовані Україною території особистих речей та майна, 

бувших у вжитку, які, на їхній розсуд, необхідні для 

облаштування на новому місці проживання, включаючи 

меблі, побутову техніку та інші предмети домашнього 

вжитку. 

6. Установити, що в разі евакуації (переїзду) фізичної 

особи на місце проживання з тимчасово окупованої 

території на контрольовані Україною території такій особі 

дозволяється вивезення з тимчасово окупованої території на 

контрольовані Україною території особистих речей та 

майна, що були у вжитку, які, на їхній розсуд, необхідні для 

облаштування на новому місці проживання, включаючи 

меблі, побутову техніку та інші предмети домашнього 

вжитку. 

 

 

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

реінтеграції тимчасово окупованих територій України                                                                                   Ірина ВЕРЕЩУК 


