
Актуально: 

• Хто вважається внутрішньо переміщеними особами та 

як отримати такий статус 

• Як держава гарантує захист майна та які особливості 

судочинства для внутрішньо переміщених осіб 

• Пільги та гарантії для внутрішньо переміщених осіб 

КИЇВСЬКА МІСЬКА  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
(ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ) 

Питання 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Координаційна рада з питань підтримки киян, які беруть участь у 

антитерористичній операції у східних областях України та переміщених із 

тимчасово окупованої території і зони проведення антитерористичної операції осіб  
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Загальні питання 

В який період і на яких територіях проводиться 
антитерористична операція та що таке тимчасо-
во окупована територія 
 

Законом України “Про тимчасові заходи на період проведення антитеро-

ристичної операції” у статті 1 визначено наступне. 

 

Період проведення антитерористичної операції - час між датою набрання 

чинності Указом Президента України від 14 квітня 2014 року                             

№ 405/2014 та датою набрання чинності Указом Президента України 

про завершення проведення антитерористичної операції або військових 

дій на території України. 

Територія проведення антитерористичної операції - територія України, на 

якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом 

Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, 

розпочата відповідно до Указу Президента України від 14 квітня 2014 

року № 405/2014. 

 

Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки Украї-

ни від 7 жовтня 2014 року № 33/6/а визначено такі райони проведення 

антитерористичної операції та терміни її проведення: 

- Донецька і Луганська області - з 07 квітня 2014 року; 

- Харківська область - з 07 квітня 2014 року до 14 вересня 2014 року. 

 
Відповідно до статті 3 Закону України “Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території Украї-

ни” тимчасово окупованою територією є територія Автономної Республі-

ки Крим та міста Севастополя. 

 

Хто такі внутрішньо переміщені особи 
 

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно 

проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє 

місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслід-

ків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насиль-

ства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природ-

ного чи техногенного характеру. 

(стаття 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб)” 
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Порядок обліку внутрішньо переміщених осіб 
 

Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про 
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 
 
Довідка - документ, який видається громадянам України, іноземцям 
та особам без громадянства, які постійно проживають на території 
України і переміщуються з тимчасово окупованої території України 
та районів проведення антитерористичної операції або змушені бу-
ли покинути своє постійне місце проживання в населених пунктах, 
на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 
або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і перемісти-
лися в населені пункти, на території яких органи державної влади 
здійснюють свої повноваження в повному обсязі 
 
Підставами для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є на-
явність реєстрації місця проживання на території, де виникли обста-
вини, зазначені в Законі (проведення антитерористичної операції 
або тимчасової окупації) на момент їх виникнення. 
 
Для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має зверну-
тися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з 
питань соціального захисту населення за місцем фактичного прожи-
вання із заявою про отримання довідки про взяття на облік внутріш-
ньо переміщеної особи: 
особисто;  
дітьми, дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклу-
вання, недієздатними особами або особами, дієздатність яких об-
межено, - через законного представника;  
у випадку відсутності законного представника у дітей-сиріт або ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, або якщо діти прибува-
ють без супроводження - органи опіки та піклування, що розташова-
ні за місцем виявлення таких дітей.  
 
Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видаєть-
ся структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з пи-
тань соціального захисту населення в день подання заяви, підпису-
ється та засвідчується уповноваженою посадовою особою цього 
структурного підрозділу без сплати будь-яких платежів та зборів, 
включаючи як першу видачу такої довідки, так і в разі повторної її 
видачі у випадку втрати, пошкодження або з метою продовження її 
дії. 
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Термін дії такої довідки становить шість місяців з моменту її видачі. 
У випадку продовження проведення антитерористичної операції 
або тимчасової окупації, термін дії такої довідки може бути продов-
жено на наступні шість місяців, для чого внутрішньо переміщена 
особа має звернутися повторно за фактичним місцем свого прожи-
вання. 
 
У видачі довідки, продовженні її дії може бути відмовлено або ска-
совано її дію, якщо: 
1) відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення 
(проведення антитерористичної операції або тимчасової окупації), 
або обставини, що раніше існували, істотно змінились; 
2) у державних органів наявні відомості про подання завідомо не-
правдивих відомостей для отримання довідки; 
3) заявник втратив документи, що посвідчують його особу та під-
тверджують громадянство України, до їх відновлення. 
 
У день подання заяви заявнику видається довідка про взяття на 
облік внутрішньо переміщеної особи або в той же день видається 
рішення про підстави відмови за підписом керівника такого органу 
соціального захисту, що здійснює облік внутрішньо переміщеної 
особи. 
 
У разі неотримання довідки або письмово оформленого рішення 
про відмову протягом одного дня з такого звернення особа має пра-
во звернутися до суду щодо оскарження протиправних дій чи без-
діяльності такого органу та його посадових осіб. 
 
У разі втрати або псування довідки замість неї безоплатно видаєть-
ся дублікат на підставі заяви (з поясненням фактичних обставин 
втрати або псування довідки). 
 
У разі зміни місця тимчасового перебування заявник звертається за 
видачею довідки до іншого уповноваженого органу, а раніше вида-
на довідка вилучається. 
 
(стаття 4 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб”, постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 

2014 року № 509, наказ Міністерства соціальної політики України                    

від 8 жовтня 2014 року № 738) 
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Зразок довідки та заяви на її отримання 
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Як оформити документи, що посвідчують особу 
та підтверджують громадянство України 
 

Примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають 

на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації 

не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства Ук-

раїни. 

(стаття 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України») 

 

Оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують грома-

дянство України, внутрішньо переміщених осіб здійснює центральний 

Державна міграційна служба України через її територіальні підрозділи за 

місцем фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи. 

(стаття 6 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб”) 

Територіальними підрозділами Державної міграційної служби України за 

місцем звернення здійснюється оформлення та видача: 

паспорта громадянина України та тимчасового посвідчення громадяни-

на України;  

посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, 

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення 

біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує 

додаткового захисту, та проїзного документа особи, якій надано додатко-

вий захист. 

Строки оформлення документів: 

Особливості: 

У разі звернення громадянина із заявою про видачу паспорта громадя-

нина України вперше додатково подаються копії паспортів його батьків 

або одного з них.  
Обмін, оформлення і видача паспорта громадянина України замість утра-

ченого, викраденого або зіпсованого здійснюється за умови пред'явлен-

ня документів, які були підставою для видачі попереднього паспорта гро-

мадянина України, чи їх копій.  

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокарт-

ки після досягнення громадянином 25- і 45-річного віку  

У день звер-

нення особи 

Оформлення і видача паспорта громадянина України 

після досягнення 16-річного віку та обмін паспорта  

У десятиденний 

строк 

Обмін, оформлення і видача паспорта громадянина Укра-

їни замість утраченого, викраденого або зіпсованого  

У місячний 

строк 
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У разі коли заява та інші документи, необхідні для оформлення паспорта 

громадянина України, його обміну або оформлення замість утраченого, 

викраденого або зіпсованого, подаються представником громадянина, 

він повинен пред'явити свій паспорт громадянина України та документ, 

що засвідчує його повноваження (довіреність, яка посвідчується в уста-

новленому законодавством порядку). 

 

За наявності письмової заяви громадянина чи його представника пас-

порт громадянина України надсилається поштою рекомендованим лис-

том з повідомленням про вручення громадянину, який подавав заяву.  

(Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2014 року № 289) 

 

Як оформити документи, що підтверджують міс-
цеперебування громадян України, які прожива-
ють на тимчасово окупованій території або пере-
селилися з неї  
  
Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, пос-

відчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на 

тимчасово окупованій території, здійснює центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміг-

рації), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, грома-

дянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законо-

давством категорій мігрантів, у порядку, передбаченому Кабінетом Міні-

стрів України.  

(стаття 6 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» 

 
Видача довідок здійснюється територіальним підрозділом Державної міг-

раційної служби України за місцем звернення. 

 

Для оформлення довідки громадянин подає: 

письмову заяву встановленого зразка; 

паспорт громадянина України чи інший документ, до якого вносяться 

відомості про реєстрацію місця проживання. 

 

Довідка видається у день звернення громадянина. 

(наказ МВС України від 26 вересня 2014 року № 997) 
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Вклеювання фотографії до паспорта громадяни-
на України по досягненню 25- та 45-ти річного 
віку 
Звернутися до найближчого центру обслуговування громадян 

«Паспортний сервіс» або підрозділу міграційної служби (перелік підрозді-

лів додається) та надати паспорт громадянина України та 3 фотографії 

3,5 х 4,5 см. 

Послуга надається безкоштовно. 

 

Отримання паспорта громадянина України по 
досягненню 16-ти річного віку (перший паспорт) 
Звернутися до найближчого центру обслуговування громадян 

«Паспортний сервіс» або підрозділу міграційної служби (перелік підрозді-

лів додається) та надати Свідоцтво про народження, 3 фотографії 3,5 х 

4,5 см., документи, які підтверджують реєстрацію місця проживання ди-

тини (у разі наявності, довідка про склад сім’ї або витяг з будинкової кни-

ги) та паспорти батьків. 

Послуга надається безкоштовно. 

 

Реєстрація місця проживання (місця перебуван-
ня) 
Звернутися до підрозділу міграційної служби за місцем тимчасового 
проживання (перебування) та надати: 

1. Паспорт громадянина України. 
2. Документи, що підтверджують право на проживання в житлі, 

перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній устано-
ві, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, про-
ходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під 
час реєстрації. 

У випадку поселення у приміщеннях, які надаються місцевими ад-
міністраціями для розміщення вимушених переселенців, необхідно 
надати лист місцевої адміністрації про поселення особи, а також   
письмову згоду власника приміщення на реєстрацію місця проживан-
ня (перебування). 

3. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, 
які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на війсь-
ковому обліку). 

4. Квитанцію про сплату державного мита (0,85 грн.) або документ 
про звільнення від його сплати (реквізити для оплати розміщено на 
інформаційному стенді у відповідному підрозділі ДМС  України). 



Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує міс-

це проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підс-

тав (проведення антитерористичної операції або тимчасової окупації). 

 

Територіальний підрозділ Державної міграційної служби України простав-

ляє у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відмітку 

про реєстрацію місця проживання, в якій зазначається: 

1) адреса фактичного проживання, за якою внутрішньо переміщеній осо-

бі може бути вручено офіційну кореспонденцію (місце фактичного прожи-

вання); або 

2) адреса структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з пи-

тань соціального захисту населення; або 

3) адреса територіального підрозділу Державної міграційної служби Украї-

ни. 

При цьому відмітка про реєстрацію місця проживання внутрішньо пере-

міщеної особи не вноситься до її паспортного документа. 

 

У випадку зміни фактичного місця проживання внутрішньо переміщена 

особа повідомляє про це у найближчий територіальний підрозділ Держав-

ної міграційної служби України  протягом 10 днів.  

 

Реєстрація або перереєстрація місця проживання внутрішньо переміще-

ної особи є безкоштовною та не передбачає сплати суми державного 

мита, інших платежів та зборів.  

(стаття 5 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб”) 

 

З питання реєстрації місця проживання та інших паспортних сервісів 

можна звернутися: 

 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого          

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Адреса: 02081, м. Київ, Дніпровська набережна, 19 Б 

тел.: (044) 202-60-38, (044) 202-60-39 

 

Графік прийому громадян: 

Понеділок, середа - з 9.30 до 16.30;  

Вівторок, четвер - з 9.30 до 20.00;  

П’ятниця - з 9.00 до 16.00;  

Субота - з 9.00 до 16.00. 
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З питання реєстрації місця проживання можна звернутися: 
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Центр надання адміністратив-

них послуг Голосіївської ра-

йонної у м. Києві державної 

адміністрації 

м. Київ, 
пр-т 40-річчя Жовтня, 

42 

281-66-28 
281-66-27 

Понеділок, середа – 09.30-17.00; 
Вівторок, четвер – 09.30-20.00; 
П’ятниця – 09.30-16.30; 
Субота – 09.00-16.00; 

Прийом суб’єктів звернень здійс-

нюється без перерви на обід. 

Центр надання адміністратив-

них послуг Дарницької район-

ної у м. Києві державної адмі-

ністрації 

м. Київ, 
вул. Олійника, 21 

572-04-40 Понеділок, середа – 09.30-17.00; 
Вівторок, четвер – 09.30-20.00; 
П’ятниця – 09.30-16.00; 
Субота – 09.00-17.00; 
Прийом суб’єктів звернень здійс-

нюється без перерви на обід. 

Центр надання адміністратив-

них послуг Деснянської район-

ної у м. Києві державної адмі-

ністрації 

м. Київ, 
пр-т Володимира 

Маяковського, 29 

546-99-00 Понеділок-Четвер – 09.00-18.00 
П’ятниця – 09.00-16.45 
Перерва: 13.00-13.45 

Центр надання адміністратив-

них послуг Дніпровської ра-

йонної у м. Києві державної 

адміністрації 

м. Київ, 
вул. Бажова, 11/8 

559-73-78 Понеділок, середа - 10.00-17.00; 
Вівторок, четвер - 11.00-19.00; 
П’ятниця, субота –09.00-16.00; 
Без обідньої перерви 

Центр надання адміністратив-

них послуг Оболонської район-

ної у м. Києві державної адмі-

ністрації 

м. Київ, 
пр-т Героїв Сталінгра-

да, 57 

485-22-94 Понеділок, середа: 09.30-18.00; 
Вівторок, четвер: 11.00–20.00; 

П’ятниця: 09.00–16.00; 
Субота: 09.00–15.00 

Центр надання адміністратив-

них послуг Печерської район-

ної у м. Києві державної адмі-

ністрації 

м. Київ, 
вул. Кловський узвіз, 

24 

280-41-97 Понеділок, середа – 09.30-17.00; 
Вівторок, четвер – 09.30-20.00; 
П’ятниця – 09.30-16.00; 
Субота – 09.00-17.00; 

Центр надання адміністратив-

них послуг Подільської район-

ної у м. Києві державної адмі-

ністрації 

м. Київ, 
вул. Констянтинівсь-

ка, 9/6 

417-53-31 Понеділок, середа –09.00-16.00; 
Вівторок, четвер – 11.00-20.00; 
П’ятниця – 09.00-16.00; 
Субота – 10.00-16.00 

Центр надання адміністратив-

них послуг Святошинської 

районної у м. Києві державної 

адміністрації 

м. Київ, 
пр-т Перемоги, 97 

452-88-47 Понеділок, середа – 09.30-16.30; 
Вівторок, четвер – 09.30-20.00; 
П’ятниця, субота – 09.00-16.00. 

Центр надання адміністратив-

них послуг Солом'янської ра-

йонної у м. Києві державної 

адміністрації 

м. Київ, 
пр-т Повітрофлотсь-

кий, 41 

207-09-68 Понеділок, середа - 10.00-17.00; 
Вівторок, четвер 13.00-20.00; 
П’ятниця - 09.30-16.30; 
Субота 9.00-16.00 

Центр надання адміністратив-

них послуг Шевченківської 

районної у м. Києві державної 

адміністрації 

м. Київ, 
б-р. Тараса Шевчен-

ка, 26/4 

288-22-62 Понеділок, середа- 09:30-17:00; 
Вівторок, четвер - 09:30-20:00; 
П’ятниця - 09:00-16:00; 
Субота 09:00-16:00; 
Без перерви 
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Оформлення паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон та проїзного документа дитини 
 

Для оформлення закордонного паспорта або проїзного документа дитини 

громадянам необхідно звернутися до будь-якого найближчого підрозділу 

ДМС України, який надає такі послуги. 

Необхідні документи та оплата: 

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон 

1. Паспорт громадянина України. 

2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. 

3. Квитанції про сплату обов’язкових платежів (сумарно 377 грн. 15 

коп. у разі оформлення у місячний строк та 634 грн. 30 коп. у разі                 

оформлення протягом 10 робочих днів). 

Проїзний документ дитини: 

1. Свідоцтво про народження або паспорт громадянина України (за 

наявності); 

2. Нотаріально засвідчене клопотання батьків (або законних пред-

ставників батьків чи дітей) у разі потреби самостійного виїзду таких осіб 

за кордон, а у разі, коли батьки не перебувають у шлюбі між собою, - того 

з них, з ким проживає дитина. 

3. Три фотокартки розміром 35х45 мм. 

4. Квитанції на оплату обов’язкових платежів (сумарно 54 грн. 35 коп. 

при оформленні у місячний строк та 84 грн. 70 коп. у разі оформлення 

протягом 10 робочих днів). 

 

Якщо заяву на оформлення закордонного паспо-
рта подано раніше, але паспорт не отримано 
 
Інформацію (статус) про персоналізацію паспортів громадянина України 

для виїзду за кордон, місце їх знаходження необхідно перевірити на сайті 

Державного центра персоналізації документів. 

У зв’язку з неможливістю забезпечення доставки персоналізованих пас-

портів громадянина України для виїзду за кордон у Донецьку область, з 

30.07.2014 паспорти громадянина України для виїзду за кордон, які були 

оформленні у містах Донецьк, Маріуполь, Макіївка, а також у Кіровсько-

му, Будьонівському, Єнакіївському, Харцизькому відділах видаються у               

м. Маріуполі за адресою: вул. Митрополитська, 20. Телефон для довідок: 

(0629) 54-39-76 

Паспорти громадянина України для виїзду за кордон, які були оформленні 

у містах Краматорськ, Красноармійськ, Слов’янськ видаються по місцю 

оформлення документів. 
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У випадку, якщо паспорт відвантажено (за ін-
формацією на сайті ДЦПД) до місця оформлен-
ня, але можливості його отримання немає 
 

Громадяни, зареєстровані у зоні проведення антитерористичної операції 

мають можливість відмовитися від отримання паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон та подати заяву на оформлення нового (зі 

сплатою всіх обов’язкових платежів). 

Крім того, існує можливість оформити другий паспорт громадянина Украї-

ни для виїзду за кордон із можливістю отримання першого паспорта піс-

ля завершення антитерористичної операції. У цьому випадку, окрім                     

обов’язкових платежів (зазначених вище), необхідно сплатити вартість 

адміністративної послуги (60 грн. 17 коп. при оформленні у місячний 

строк або 120 грн. 34 коп. при оформленні протягом 10 робочих днів). 

Для оформлення другого закордонного паспорта необхідно звернутися до 

будь-якого найближчого підрозділу ДМС України, який надає такі послуги. 

  

Якщо станом на момент звернення громадянина до міграційної служби 

паспорт ще не було виготовлено та відправлено до місця подання доку-

ментів (за інформацією на сайті ДЦПД), існує можливість отримати пас-

порт громадянина України для виїзду за кордон за місцем тимчасового 

перебування. 

Для цього необхідно негайно звернутися до ДМС України одним (будь-

яким) з наступних способів: 

1. Особисто звернутися із письмовою заявою до громадської прий-

мальні ДМС України (м. Київ, вул. Володимирська, 9); 

2. Відправити скановану копію заяви на електронну скриньку hot-

line@dmsu.gov.ua; 

3. Особисто подати заяву до найближчого територіального органу ДМС 

України (обласного управління). 

У заяві на ім’я Голови ДМС України Радутного С.І. необхідно вказати пов-

ністю прізвище, ім’я, по-батькові та код платника податку заявника, дату 

та місце подання документів на оформлення паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон, а також обласний центр на території Украї-

ни, у якому заявнику зручно отримати паспорт. 

mailto:hotline@dmsu.gov.ua
mailto:hotline@dmsu.gov.ua


В'їзд/виїзд на/з тимчасово окупованої території 
 

Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на 

тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в’їз-

ду-виїзду за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та під-

тверджує громадянство України, а які не досягли 16-річного віку, за зго-

дою обох батьків (усиновлювачів) та в їх супроводі або в супроводі осіб, 

уповноважених ними, які на момент в’їзду на тимчасово окуповану тери-

торію та виїзду з неї досягли 18-річного віку, або в супроводі одного з 

батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально 

посвідченою згодою.  

Крiм того, у випадках, коли дитина прямує до АР Крим у супроводi одного 

з батькiв або уповноваженої особи, нотарiально посвiдчену згоду iншого 

з батькiв (обох батькiв) на виїзд дитини за кордон пiд час здiйснення кон-

трольних процедур на адмiнiстративному кордонi з тимчасово окупова-

ною територiєю АР Крим пред’являти не потрiбно.  

 

В’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану терито-

рію та виїзд з неї допускаються лише за паспортним документом та спе-

ціальним дозволом через контрольні пункти в’їзду-виїзду. 

 

Іноземцям та особам без громадянства, які прибули до контрольних пун-

ктів в’їзду - виїзду з тимчасово окупованої території без відповідного до-

зволу, не дозволяється подальший проїзд та в найкоротший строк вони 

повертаються на тимчасово окуповану територію, з якої вони прибули, 

або в державу, яка видала паспортний документ, а разі неможливості 

негайного повернення - перебувають у пункті контролю в’їзду - виїзду до 

моменту їх повернення. 

 
Таким іноземцям та особам без громадянства у паспортному документі 

проставляється відмітка про заборону в’їзду в Україну на 3 роки. 

(стаття 10 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України”, лист Дер-

жавної прикордонної служби України від 23 травня 2014 року № 0.232-

3999/0/6-14) 
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В'їзд/виїзд на/із зони проведення антитерористи-
чної операції 
 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право на 

вільний та безперешкодний в’їзд в район проведення антитерористичної 

операції і виїзд з нього через блокпости та контрольні пункти за умови       

пред’явлення паспортних документів, що посвідчують особу та підтверджу-

ють громадянство України та перепустки, яка видається Координаційним 

центром та Координаційними групами (у визначених місцях). 

 

Оформлення таких перепусток здійснюється безкоштовно координацій-

ним центром у м. Краматорськ (092-318-05-05, 067-334-07-95, 

kc_sarmat@ukr.net) та координаційними групами, які створені при управ-

ліннях (відділах) МВС у містах Старобільськ, Артемівськ, Велика Новосіл-

ка, Маріуполь: 

 

Старобільськ (сектор «А»):  (м. Старобільськ, вул. Фрунзе, 20):  

Телефони: 066-092-36-04, 096-243-84-02, 06461-24708,                            

06461-20250, 063-912-67-05 

Електронна пошта: kg_starobelsk@ukr.net 

«Луганськ — Станично-Луганське — Широкий», 

«Стаханов – Первомайск – Золоте – Гірське - Лисичанськ», 

 

Артемівськ (сектор «С»): (м. Артемівськ вул. Совєтская, 60 ) 

Телефони: 06274-40092, 067-334-24-04, 06274-40348, 063-375-85-18  

Електронна пошта: propuska-debaltsevo@hotmail.com  

«Фащівка — Дебальцеве — Артемівськ», 

«Горлівка — Артемівськ», 

 

Велика Новосілка (сектор «Б»): (смт. Велика Новосілка, вул. Пушкіна, 30 ) 

Телефони: 097-258-38-47, 050-848-69-35, 063-555-26-75  

Електронна пошта: propusk_b@mеta.ua  

«Донецьк — Курахове», 

«Донецьк — Маріуполь (через Волноваху)», 

 

Маріуполь (сектор «М»): (м. Маріуполь, вул. Георгієвська, 63) 

Телефони: 

Електронна пошта: 0629-540202, 097-010-94-25, 063-169-37-81   

Електронна пошта: kg.mariupol12015@gmail.com  

«Новоазовськ — Красноармійськ — Талаківка — Маріуполь». 
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Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебува-

ють на неконтрольованій території, можуть оформити перепустку безпо-

середньо на найближчому до них контрольному пункті, призначеному для 

пропуску громадян або вантажів.  

 

Перепустка іноземцям або особі без громадянства, видається за умови на-

дання особою згоди на обробку та зберігання її персональних даних в інфор-

маційно-телекомунікаційній системі та при наявності однієї з таких підстав: 

1) проживання на неконтрольованій (контрольованій) території близьких 

родичів чи членів сім’ї іноземця або особи без громадянства, що підтверджу-

ється документами, виданими уповноваженими державними органами 

України; 

2) розташування на неконтрольованій (контрольованій) території місця похо-

вання близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними 

документами; 

3) смерті близьких родичів або членів сім’ї на неконтрольованій 

(контрольованій) території, що підтверджується відповідними документами; 

4) необхідності участі у забезпеченні національних інтересів України з метою 

мирного врегулювання конфлікту, чи з гуманітарних міркувань (виключно за 

клопотанням або погодженням з МЗС); 

5) необхідності виконання дипломатичних та консульських функцій, в тому 

числі в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна 

(виключно за клопотанням або погодженням з МЗС) 
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Перепустка громадянам України, видається за умови надання особою згоди 

обробку та зберігання її персональних даних в інформаційно-

телекомунікаційній системі та при наявності однієї з таких підстав: 

1) проживання на неконтрольованій (контрольованій) території особи, яка 

намагається в’їхати на цю територію, або її близьких родичів чи членів сім’ї, 

що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними 

органами України; 

2) розташування місця поховання на неконтрольованій (контрольованій)  

території близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними 

документами; 

3) смерті близьких родичів або членів сім’ї на неконтрольованій 

(контрольованій) території, що підтверджується відповідними документами; 

4) наявності права власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на не-

контрольованій (контрольованій) території;  

5) необхідності участі у забезпеченні національних інтересів України з метою 

мирного врегулювання конфлікту, чи з гуманітарною питань; 

6) необхідності виконання функцій в рамках діяльності міжнародних органі-

зацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з 

МЗС); 

7) здійснення регулярних поїздок на неконтрольовану (контрольовану)  тери-

торію, пов’язаних із трудовою діяльністю працівників залізниць.  

 

Перепустка видається особам, які досягли 18-річного віку. Дані про неповно-

літніх осіб вносяться до перепусток їхніх батьків або законних представників.  
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Рішення про відмову в оформленні особі перепустки приймається в разі: 

1) коли особою створено чи може бути створено загрозу національній безпе-

ці держави або охороні громадського порядку,  забезпеченню охорони здо-

ров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які 

проживають на території України; 

2) коли паспортний документ підроблений, зіпсований або не відповідає 

встановленому зразку чи належить іншій особі; 

3) подання особою завідомо неправдивих відомостей або підроблених доку-

ментів; 

4) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що особа має інші, ніж заявлені у 

заяві, підстави та мету в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію 

або якщо вона не надала підтвердження щодо підстав та мети в’їзду на              

зазначену територію; 

5) відсутності у іноземця чи особи без громадянства документа, що під-

тверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запла-

нованого перебування на території України або відповідних гарантій прий-

маючої сторони (крім іноземців та осіб без громадянства, яким перепустка 

видається за умов клопотання або погодження МЗС України).  

 

Рішення про відмову в оформленні перепустки може бути оскаржене керів-

нику Координаційного центру або керівниками Координаційних груп або до 

суду.  

 

Видача перепусток особам, які бажають переткнути лінію зіткнення здійсню-

ється: 

протягом 10 діб через Координаційний центр та Координаційні групи, 

блокпости першого рубежу; 

протягом 1 доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду або блокпости пер-

шого рубежу на напрямках руху при наявності відповідних документів 

(телеграма, завірена закладами охорони здоров’я, про смерть або хворобу 

близьких осіб; документ, що підтверджує місце поховання близьких осіб) за 

письмовим (усним) погодженням керівників Координаційного центру та Ко-

ординаційних груп. 

 

Громадянин (власник або уповноважена ним особа), яка має намір вве-

зти або вивезти вантаж (товар) до/з тимчасово неконтрольованих терито-

рій повинен звернутись з відповідною заявою до Державної фіскальної 

служби України за місцем реєстрації, як платник податків. 

 

(наказ першого заступника керівника Антитерористичного центру при 

Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на тери-

торії Донецької та Луганської областей) від 22 січня 2015 року № 27ог) 
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Внутрішньо переміщена особа 
має право на: 

безпечні умови життя і здоров’я; 

достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здо-

ров’я на території її покинутого місця проживання, а також місця її 

тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпе-

чення її прав і свобод; 

створення належних умов для її постійного чи тимчасового 

проживання; 

забезпечення органами державної виконавчої влади, органа-

ми місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права 

можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови 

оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести міся-

ців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для 

багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку цей термін може 

бути продовжено; 

сприяння у переміщенні її рухомого майна; 

сприяння у поверненні на попереднє постійне місце прожи-

вання; 

забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, 

визначених законодавством; 

надання необхідної медичної допомоги в державних та кому-

нальних закладах охорони здоров’я; 

влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні 

заклади; 

отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем 

перебування; 

проведення державної реєстрації актів цивільного стану, вне-

сення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та 

анулювання за місцем перебування; 

безкоштовний проїзд для повернення до свого покинутого пос-

тійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у 

разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення; 

отримання гуманітарної та благодійної допомоги; 

інші права, визначені Конституцією та законами України. 
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Внутрішньо переміщена особа 
зобов’язана: 

 дотримуватися Конституції та законів України, інших актів за-

конодавства; 

 повідомляти про фактичне місце проживання внутрішньо пе-

реміщеної особи найближчий територіальний підрозділ централь-

ного органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері міграції (імміграції та еміграції), протягом 10 днів; 

 повідомляти про зміну фактичного місця проживання або про 

повернення до покинутого місця проживання протягом 10 днів; 

 у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою 

завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про 

взяття на облік відшкодувати фактичні витрати, понесені за раху-

нок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації пе-

редбачених прав; 

 один раз на шість місяців з’являтися до відповідного структур-

ного підрозділу уповноваженого органу міграційної політики. 

 

(стаття 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внут-

рішньо переміщених осіб») 
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У зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих терито-

ріях, змінено територіальну підсудність судових справ, підсудних розташо-

ваним на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

судам: 

цивільних справ, підсудних місцевим загальним судам, розташованим на 

території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, - місцевими 

загальними судами міста Києва, що визначаються Апеляційним судом 

міста Києва; 

цивільних справ, підсудних загальним апеляційним судам, розташованим 

на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, - Апеля-

ційним судом міста Києва; 

адміністративних справ, підсудних місцевим загальним судам як адмініс-

тративним судам, розташованим на території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, - місцевими загальними судами міста Києва, 

що визначаються Київським апеляційним адміністративним судом; 

адміністративних справ Окружного адміністративного суду Автономної 

Республіки Крим - Київським окружним адміністративним судом, адмініс-

тративних справ Окружного адміністративного суду міста Севастополя - 

Окружним адміністративним судом міста Києва; Севастопольського апе-

ляційного адміністративного суду - Київським апеляційним адміністратив-

ним судом; 

господарських справ Господарського суду Автономної Республіки Крим - 

Господарським судом Київської області, а господарських справ Госпо-

дарського суду міста Севастополя - Господарським судом міста Києва, 

господарських справ Севастопольського апеляційного господарського 

суду - Київським апеляційним господарським судом; 

кримінальних проваджень, підсудних місцевим (районним, міським,               

районним у містах, міськрайонним судам), розташованим на території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, - одним з районних 

судів міста Києва, визначеним Апеляційним судом міста Києва; 

кримінальних проваджень, підсудних Апеляційному суду Автономної Рес-

публіки Крим та Апеляційному суду міста Севастополя, - Апеляційним су-

дом міста Києва. 

 

Питання, що відносяться до повноважень слідчого судді, у кримінальних 

провадженнях, що перебувають на стадії досудового розслідування і   

здійснюються на території Автономної Республіки Крим та міста Севасто-

поля, розглядаються слідчими суддями районних судів міста Києва,            

визначеними Апеляційним судом міста Києва. 

 

Особливості здійснення правосуддя 
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Підслідність кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово оку-

пованій території, визначається Генеральною прокуратурою України. 

Матеріали досудового розслідування щодо злочинів, кримінальні про-

вадження щодо яких знаходяться на стадії досудового слідства, повинні 

бути передані органам досудового слідства, визначеним Генеральною 

прокуратурою України. 

(стаття 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України”) 

 

У зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя окремими судами в 

районі проведення антитерористичної операції змінено територіальну 

підсудність судових справ, підсудних розташованим в районі проведення 

антитерористичної операції судам:  

цивільних справ, справ про адміністративні правопорушення, підсудних 

місцевим загальним судам, розташованим у районі проведення антите-

рористичної операції, адміністративних справ, підсудних місцевим за-

гальним судам як адміністративним судам, апеляційним судам, розташо-

ваним у районі проведення антитерористичної операції; 

кримінальних проваджень, підсудних місцевим (районним, міським, ра-

йонним у містах, міськрайонним) судам, апеляційним судам, розташова-

ним у районі проведення антитерористичної операції, для забезпечення 

розгляду такими місцевими загальними та апеляційними судами: 

Луганська область 

Суд, територіальна підсудність справ якого 

змінюється 

Суд, якому визначається територіальна 

підсудність справ 

Апеляційний суд Луганської області Апеляційний суд Харківської області 

Алчевський міський суд Луганської області Лисичанський міський суд Луганської облас-

ті 

Антрацитівський міськрайонний суд Луганської 

області 

Старобільський районний суд Луганської 

області 

Брянківський міський суд Луганської області Лисичанський міський суд Луганської                

області 

Кіровський міський суд Луганської області Кремінський районний суд Луганської             

області 

Краснодонський міськрайонний суд Луганської 

області 

Сватівський районний суд Луганської                

області 

Краснолуцький міський суд Луганської області Новопсковський районний суд Луганської 

області 

Лутугинський районний суд Луганської області Білокуракинський районний суд Луганської 

області 

Первомайський міський суд Луганської області Рубіжанський міський суд Луганської області 

Ровеньківський міський суд Луганської області Біловодський районний суд Луганської  

області 

Свердловський міський суд Луганської області Біловодський районний суд Луганської  

області 
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Донецька область 

 

Стахановський міський суд Луганської області Сєвєродонецький міський суд Луганської 

області 

Станично-Луганський районний суд Луганської 

області 

Новопсковський районний суд Луганської 

області 

Артемівський районний суд міста Луганська Білокуракинський районний суд Луганської 

області 

Жовтневий районний суд міста Луганська Троїцький районний суд Луганської області 

Кам'янобрідський районний суд міста Лугансь-

ка 

Марківський районний суд Луганської             

області 

Ленінський районний суд міста Луганська Сватівський районний суд Луганської                

області 

Суд, територіальна підсудність справ якого змі-

нюється 

Суд, якому визначається територіальна 

підсудність справ 

Апеляційний суд Донецької області (крім справ, 

кримінальних проваджень, які підлягають / 

знаходяться на розгляді в апеляційному суді 

Донецької області, розміщеному в місті Маріупо-

лі Донецької області) 

Апеляційний суд Запорізької області 

Авдіївський міський суд Донецької області Добропільський міськрайонний суд                   

Донецької області 

Амвросіївський районний суд Донецької області Оріхівський районний суд Запорізької            

області 

Дебальцевський міський суд Донецької області Олександрівський районний суд Донецької 

області 

Докучаєвський міський суд Донецької області Пологівський районний суд Запорізької 

області 

Єнакіївський міський суд Донецької області Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області 

Жданівський міський суд Донецької області Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області 

Кіровський міський суд Донецької області Чернігівський районний суд Запорізької 

області 

Мар'їнський районний суд Донецької області Покровський районний суд                     

Дніпропетровської області 

Новоазовський районний суд Донецької області Приазовський районний суд Запорізької 

області 

Сніжнянський міський суд Донецької області Куйбишевський районний суд Запорізької                          

області 

Старобешівський районний суд Донецької                                                  

області 

Токмацький районний суд Запорізької                             

області 

Торезький міський суд Донецької області Бердянський міськрайонний суд                          

Запорізької області 

Тельманівський районний суд Донецької області Приморський районний суд Запорізької 

області 

Харцизький міський суд Донецької області Добропільський міськрайонний суд                   

Донецької області 

Шахтарський міськрайонний суд Донецької 

області 

Бердянський міськрайонний суд                      

Запорізької області 



 (Розпорядження голови Вищого спеціалізованого суду України з розгля-

ду цивільних і кримінальних справ від 2 вересня 2014 року № 2710/38

-14)  

 

У зв'язку із неможливістю здійснення правосуддя окремими судами в 

районі проведення антитерористичної операції змінено територіальну 

підсудність адміністративних справ, підсудних розташованим в районі 

проведення антитерористичної операції судам:  

 Харківським окружним адміністративним судом - адміністративних 

справ, підсудних Луганському окружному адміністративному суду.  

(розпорядження  голови  Вищого  адміністративного  суду  України від  2  
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Ясинуватський міськрайонний суд Донецької 

області 

Дружківський міський суд Донецької                  

області 

Калінінський районний суд міста Горлівки Слов'янський міськрайонний суд Донецької 

області 

Микитівський районний суд міста Горлівки Слов'янський міськрайонний суд Донецької 

області 

Центрально-Міський районний суд міста                

Горлівки 

Слов'янський міськрайонний суд Донецької 

області 

Будьоннівський районний суд міста Донецька Красноармійський міськрайонний суд                    

Донецької області 

Ворошиловський районний суд міста Донецька Селидівський міський суд Донецької області 

Кіровський районний суд міста Донецька Красноармійський міськрайонний суд                    

Донецької області 

Київський районний суд міста Донецька Павлоградський міськрайонний суд                      

Дніпропетровської області 

Калінінський районний суд міста Донецька Павлоградський міськрайонний суд                        

Дніпропетровської області 

Куйбишевський районний суд міста Донецька Павлоградський міськрайонний суд                      

Дніпропетровської області 

Ленінський районний суд міста Донецька Дзержинський міський суд Донецької               

області 

Петровський районний суд міста Донецька Краснолиманський міський суд Донецької                    

області 

Пролетарський районний суд міста Донецька Дзержинський міський суд Донецької                 

області 

Кіровський районний суд міста Макіївки Краматорський міський суд Донецької  

області 

Совєтський районний суд міста Макіївки Краматорський міський суд Донецької  

області 

Гірницький районний суд міста Макіївки Краматорський міський суд Донецької  

області 

Центрально-Міський районний суд міста Макіїв-

ки 

Костянтинівський міськрайонний суд                  

Донецької області 

Червоногвардійський районний суд міста Макії-

вки 

Костянтинівський міськрайонний суд              

Донецької області 

Волноваський районний суд Донецької області Великоновосілківський районний суд              

Донецької області 
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вересня 2014 року № 193) 

Донецьким окружним адміністративним судом по з 22 грудня 2014 року 

за адресою: м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2. 

Донецьким апеляційним адміністративним судом з 1 грудня 2014 року 

за адресою: м. Краматорськ, вул. Марата, 15. 

(розпорядження голови Вищого адміністративного суду України від 15 

грудня 2014 року № 262 , від 1 грудня 2014 року № 252)  

 

У зв'язку із неможливістю здійснення правосуддя окремими судами в 

районі проведення антитерористичної операції змінено територіальну 

підсудність господарських справ, підсудних розташованим в районі про-

ведення антитерористичної операції судам:  

підсудних господарському суду Донецької області — господарським судом 

Запорізької області; 

підсудних господарському суду Луганської області - господарським судом 

Харківської області; 

що підлягають перегляду в апеляційному порядку Донецьким апеляцій-

ним господарським судом, - Харківським апеляційним господарським 

судом. 

(розпорядження голови Вищого господарського суду України від 2 верес-

ня 2014 року № 28-р) 

Протягом терміну дії Закону України “Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції” щодо нерухомого майна, розта-

шованого на території проведення антитерористичної операції, що нале-

жить громадянам України (у тому числі фізичним особам - підприємцям) 

або юридичним особам - суб’єктам малого і середнього підприємництва 

та перебуває в іпотеці, зупиняється дія статті 37 (у частині реалізації пра-

ва іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки), 

статті 38 (у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предме-

та іпотеки), статті 40 (у частині виселення мешканців із житлових будин-

ків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про 

звернення стягнення на такі об’єкти), статей 41, 43-47 (у частині реаліза-

ції предмета іпотеки на прилюдних торгах) Закону України "Про іпотеку".  

(стаття 9 Закону України “Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції”) 

 

У разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця є населений 

пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійсню-

ють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження у порядку, 

Захист майна та право на спадщину 
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визначеному Кабінетом Міністрів України, місцем відкриття спадщини є 

місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спад-

кового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в 

охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів. 

Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або 

основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна - основна 

частина рухомого майна знаходиться на території, передбаченій части-

ною першою цієї статті, місцем відкриття спадщини є місце подання пер-

шої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, 

спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спад-

кового майна, або вимоги кредиторів. 

(стаття 9-1 Закону України “Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції”) 

 

На тимчасово окупованій території право власності охороняється згідно 

із законодавством України.  

За державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними 

громадами, у тому числі територіальною громадою міста Севастополя, 

державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими 

суб’єктами публічного права зберігається право власності та інші речові 

права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні 

ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території.  

За фізичними особами, незалежно від набуття ними статусу біженця чи 

іншого спеціального правового статусу, підприємствами, установами, 

організаціями зберігається право власності та інші речові права на май-

но, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що 

знаходиться на тимчасово окупованій території, якщо воно набуте відпо-

відно до законів України.  

Набуття та припинення права власності на нерухоме майно, яке знахо-

диться на тимчасово окупованій території, здійснюється відповідно до 

законодавства України за межами тимчасово окупованої території. У 

разі неможливості здійснення державним реєстратором повноважень 

щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя-

жень на тимчасово окупованій території орган державної реєстрації ви-

значається Кабінетом Міністрів України.  

На тимчасово окупованій території будь-який правочин щодо нерухомого 

майна, у тому числі щодо земельних ділянок, вчинений з порушенням 

вимог цього Закону, інших законів України, вважається недійсним з мо-

менту вчинення і не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані 

з його недійсністю. 

(стаття 11 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України”) 



У разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця  є тимчасово оку-

пована територія, місцем відкриття спадщини є місце подання першої 

заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадко-

ємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового 

майна, або вимоги кредиторів.  

Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або 

основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна - основна час-

тина рухомого майна знаходиться на території, передбаченій частиною 

першою цієї статті, місцем відкриття спадщини є місце подання першої 

заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадко-

ємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового 

майна, або вимоги кредиторів.  

(стаття 11-1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян 

та правовий режим на тимчасово окупованій території України”) 

 

Державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, ведення реєстраційних та облікових справ, вчинення інших реєст-

раційних дій щодо нерухомого майна, яке розташоване в межах терито-

рії Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, здійснюють органи 

державної реєстрації прав Херсонської та Запорізької областей відповід-

но до законодавства України у сфері державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно.  

(постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 226) 

 

Заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роз-

ташоване в межах територій Луганської та Донецької областей, можуть 

подаватися як до будь-якого органу державної реєстрації прав на терито-

рії області, в межах якої розташоване нерухоме майно, так і до органів 

державної реєстрації прав Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, 

Запорізької, Житомирської, Сумської та Чернігівської областей.  

(наказ Міністерства юстиції України від 15 серпня 2014 року № 1354/5) 

 

Нотаріальні дії та державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на 

нерухоме майно, яке розташоване на території Луганської 

(Антрацитівського, Краснодонського, Лутугинського, Перевальського, 

Слов'яносербського, Свердловського, Станично-Луганського районів, міст 

Алчевськ, Антрацит, Брянка, Кіровськ, Красний Луч, Краснодон, Лу-

ганськ, Первомайськ, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов) та Донецької 

(Амвросіївського, Мар'їнського (за винятком міста Курахове), Ново-

азовського, Старобешівського, Тельманівського, Шахтарського, Ясину-

ватського районів, міст Горлівка, Докучаєвськ, Донецьк, Жданівка, Кі-

ровське, Макіївка, Єнакієве, Сніжне, Харцизьк, Ясинувата, Торез, Шах-
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тарськ) областей, здійснюють відповідно державні реєстратори речових 

прав на нерухоме майно органів державної реєстрації прав і приватні та 

державні нотаріуси інших районів Луганської та Донецької областей від-

повідно до законодавства.  

(наказ Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року № 953/5) 

 

До 31.12.2015 встановлено мораторій на застосування примусової реа-

лізації житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кім-

нат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших 

жилих приміщень) громадян. 

(стаття 2 Закону України «Про встановлення додаткових гарантій щодо 

захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення анти-

терористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - 

виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасно-

го здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси») 

 

Порядок проведення державної реєстрації припинення іпотеки нерухо-

мого майна, що знаходиться на тимчасово окупованій території та тери-

торії проведення антитерористичної операції, одночасно з державною 

реєстрацією припинення заборони відчуження цього майна, яка була 

накладена у зв’язку з виникненням відносин іпотеки 

Пунктами 71 та 78 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме май-

но та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 жовтня 2013 року № 868, передбачено, що державна реєстрація 

припинення обтяження нерухомого майна іпотекою проводиться нотаріу-

сом одночасно із зняттям ним заборони, накладеної під час посвідчення 

договору іпотеки. 

Державна реєстрація припинення обтяжень речових прав на нерухоме 

майно у результаті зняття нотаріусом заборони проводиться нотаріусом, 

яким знято заборону. 

Статтею 74 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що одержавши 

повідомлення установи банку, підприємства чи організації про погашен-

ня позики (кредиту), повідомлення про припинення іпотечного договору 

або договору застави, а також припинення чи розірвання договору довіч-

ного утримання, звернення органів опіки та піклування про усунення 

обставин, що обумовили накладення заборони відчуження майна дити-

ни, нотаріус знімає заборону відчуження жилого будинку, квартири, дачі, 

садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна. 

Відповідно до вимог абзацу другого підпункту 5.1. глави 15 розділу ІІ По-

рядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за 

№ 282/20595, якщо нотаріус, який наклав заборону позбавлений мож-
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ливості зняти її (у разі смерті, заміщення нотаріуса, у разі неможливості 

виконання ним своїх обов’язків, припинення нотаріусом діяльності, пере-

дачі документів до державного нотаріального архіву або з будь-яких ін-

ших причин), заборона може бути знята іншим нотаріусом. При цьому 

таким нотаріусом направляється за місцем зберігання справи, що міс-

тить відомості про накладання заборони, повідомлення про зняття забо-

рони. 

Відомості про зняття заборони відчуження нерухомого майна, а також 

про зняття судовими або слідчими органами та органами державної ви-

конавчої служби накладеного ними арешту на об'єкти нерухомого майна 

підлягають обов'язковій реєстрації в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно в порядку, установленому законодавством у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (підпункт 6.2. 

пункту 6 глави 15 цього Порядку). 

Враховуючи наведене, для вирішення питання про зняття заборони від-

чуження нерухомого майна та внесення відповідних відомостей до Дер-

жавного реєстру речових прав на нерухоме майно заінтересованій особі 

необхідно звернутися до будь-якої державної нотаріальної контори або 

приватного нотаріуса України, в тому числі до нотаріусів інших районів і 

міст Донецької і Луганської областей, де реєстри працюють без обме-

жень. 

(лист Міністерства юстиції України від 11 грудня 2014 року № 17908-0-

26-14/6.1., лист Державної реєстраційної служби України від 14 січня 

2015 року № 3150/8-14-06) 

 

Протягом строку тимчасової окупації: 

а) передача права приватної власності на об'єкти, що розташовані 

(знаходяться) на тимчасово окупованій території України, підлягає реєст-

рації на іншій території України згідно з правилами, встановленими зако-

нодавством України; 

б) приватизація об'єктів державної та комунальної власності здійсню-

ється згідно із Законом України "Про приватизацію державного майна" 

та законодавством України про приватизацію комунального майна; 

в) будь-які правочини із землями, що розташовані (знаходяться) в 

межах тимчасово окупованої території України, здійснюються за прави-

лами, встановленими Земельним кодексом України та іншим законодав-

ством України щодо відчуження (продажу, оренди) землі на території 

України. 

Протягом тимчасової окупації не дозволяється здійснення будь-яких пра-

вочинів з об'єктами власності, якщо їх стороною є особа, яка знаходить-

ся у власності або перебуває під контролем держави-окупанта.  

Термін "контроль" вживається у значенні, визначеному пунктом 17 части-

ни  першої  статті  1  Закону  України "Про фінансові послуги та державне  
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Реєстрація актів цивільного стану 

регулювання ринків фінансових послуг". 

Будь-які договори, укладені всупереч вимогам цієї статті, вважаються 

юридично нікчемними з дня їх укладення та не підлягають виконанню. 

(стаття 13 Закону України “Про створення вільної економічної зони 

"Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасо-

во окупованій території України”) 

 

 

 

 

Державна реєстрація актів цивільного стану, внесення змін до актових 

записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, повторну видачу 

свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та видачу витя-

гів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян для районів 

проведення антитерористичної операції здійснюється будь-яким відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану, що знаходиться за межами 

вказаної території.  

(наказ Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року № 953/5) 

37 Київська міська державна адміністрація 

Відділ державної реєстра-

ції смерті  

01054, м. Київ, 

вул. Воровського, 47/14 

486-34-27, 482-16-34 

Центральний відділ дер-

жавної реєстрації шлюбів 

02001 м. Київ, 

проспект Перемоги, 11 

236-02-43, 236-79-81 

Голосіївський район 03022, м. Київ 

вул. Червоноармійська, 92 

287-08-44, 287-08-14,  

289-13-78 

Дарницький район 02099, м. Київ,  

вул. Заслонова, 16 

566-00-02, 566-37-55,  

566-54-77 

Деснянський район 02225, м. Київ, 

проспект Маяковського, 15а 

546-69-97, 515-17-45 

Дніпровський район 02100, м. Київ, 

Б-р Верховної Ради, 8/20 

559-00-86, 559-90-66,  

559-91-72, 559-91-77,  

559-90-67 

Оболонський район 03022, м. Київ, 

проспект Оболонський, 28-В 

412-77-54, 412-72-54,  

412-72-61, 412-73-25 

Печерський район 01015, м. Київ, 

вул. Цитадельна, 7/10 

280-13-61, 280-12-42 

Подільський район 04071, м. Київ, 

вул. Борисоглібська, 6 

425-00-98, 425-02-11, 

425-05-64 

Святошинський район 03148, м. Київ, 

вул. Якубa Колоса, 6, 

274-33-78, 274-33-77,  

274-26-76 

Солом'янський район 03067, м. Київ, 

бульвар І. Лепсе, 1/28 

457-99-05, 497-30-31,  

497-32-27 

Шевченківський район 04107, м. Київ,  

вул. Пугачова, 17 

483-08-20, 483-45-58,  

489-57-92 



До 31 грудня 2015 року внутрішньо переміщеним громадянам України 

має бути погашена заборгованість із виплат заробітної плати, стипендій, 

пенсій, що утворилася внаслідок проведення антитерористичної операції, 

а також встановлено додаткові гарантії захисту житлових та майнових 

прав громадян, звільнених на підставі зазначених обставин, до моменту 

їх працевлаштування, за умови отримання ними статусу зареєстрованого 

безробітного. 

(стаття 1 Закону України «Про встановлення додаткових гарантій щодо 

захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення анти-

терористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - 

виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасно-

го здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси») 

 

Призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного 

грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціаль-

ної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соці-

альних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загально-

обов'язкового державного соціального страхування особам, які перемі-

щуються з тимчасово окупованої території України та районів проведен-

ня антитерористичної операції, здійснюються за місцем перебування 

таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою. 

Увага! Зазначені виплати, що призначені або продовжені відповідним 

особам до набрання чинності цією постановою, здійснюються за фактич-

ним місцем їх проживання (перебування) у разі видачі їм до 1 лютого 

2015 року такої довідки. 

(постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637) 
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Гарантії у сфері соціального захисту 

На території України в Центрах надання послуг Департаменту ДАІ МВС 

України будь-які дії, пов’язані з перереєстрацією транспортних засобів 

можливі тільки за умови підтверджуючих документів щодо реєстрації їх на 

території України.  

Тобто, щоб перереєструвати транспортний засіб, власник повинен нада-

ти до будь-якого Центру надання послуг Департаменту ДАІ МВС України 

паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер платника подат-

ків, національне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та              

пред’явити авто з номерними знаками, виданими на території України.  

(позиція Департаменту ДАІ МВС України від 19 листопада 2014 року) 

Реєстрація транспортних засобів 



Пенсійне забезпечення осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону 

України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ-

би, та деяких інших осіб" (крім військовослужбовців строкової служби та 

членів їх сімей) або згідно з міжнародними договорами України з пенсій-

ного забезпечення, згода на обов'язковість яких надана Верховною Ра-

дою України, та надання таким особам соціальних послуг здійснюються 

визначеними Пенсійним фондом України головними управліннями Пен-

сійного фонду України, а осіб, які отримують пенсію відповідно до інших 

законодавчих актів, - управліннями Пенсійного фонду України в районах, 

містах, районах у містах, а також у містах та районах. 

(постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 234) 
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Найменування 

управління 

Адреса Контактний  

телефон 

Голосіївське РУПСЗН 03040 м. Київ, вул. Ломоносова, 

5/3 

03040 м. Київ, вул. Бубнова, 5  

(044) 258-15-49 

(044) 257-71-83 

(044) 258-15-49 

Дарницьке РУПСЗН 02121 м. Київ, Харківське шосе, 

176-Г 

(044) 564-43-90 

Деснянське РУПСЗН 02232 м. Київ, вул. Закревсько-

го, 87-Д 

02225 м. Київ, просп. Маяков-

ського, 15 

(044) 530-14-14 

(044) 530-14-05 

(044) 530-42-22 

(044) 530-14-30 

(044) 533-72-51 

(044) 515-66-00 

Дніпровське РУПСЗН 02125 м. Київ, вул. Курнатовсь-

кого, 7-а 

(044) 510-78-61 

(044) 512-24-86 

Оболонське РУПСЗН 04209 м. Київ, вул. Озерна, 18-А (044) 467-98-66 

(044) 489-93-64 

(044) 467-98-68 

Печерське РУПСЗН 01015 м. Київ, вул. Цитадельна, 

4/7 

(044) 288-51-24 

(044) 254-35-37 

(044) 280-45-55 

(044) 254-35-33 

(044) 280-22-29 

Подільське РУПСЗН 04071 м. Київ, вул. Ярославсь-

ка, 31-Б 

(044) 417-23-13 

(044) 425-88-41 

(044) 425-85-17 

Святошинське РУПСЗН 03146 м. Київ, вул. Гната Юри, 

14-Б 

(044) 405-92-74 

(044) 405-92-68 

Солом’янське РУПСЗН 03186 м. Київ, просп. Повітро-

флотський, 40 

03067 м. Київ, вул. Гарматна, 

29/31 

(044) 207-39-08 

(044) 245-21-99 

(044) 456-66-45 

(044) 456-58-79 

Шевченківське РУПСЗН 01135 м. Київ, просп. Перемо-

ги, 5 

03055 м. Київ, просп. Перемо-

ги, 15 

(044) 236-60-47 

(044) 236-19-42 

Департамент соціальної політики 

Київської міської державної адмі-

ністрації 

03165 м. Київ, просп. Комаро-

ва, 7 

(044) 497-57-42 

(044) 497-57-15 

Київський міський центр по нара-

хуванню та здійсненню соціаль-

них виплат 

03165 м. Київ, просп. Комаро-

ва, 7 

(044) 404-21-88 

(044) 404-21-15 
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Статус безробітного та пов’язані питання 
 

Для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на 

зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соці-

альне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втра-

тою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професій-

ного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на отримання 

соціальних послуг здійснюється відповідно до законодавства України. 

 

Перереєстрація безробітних, яких у подальшому було зареєстровано як 

внутрішньо переміщені особи, здійснюється державною службою зайня-

тості за місцем перебування фактичного проживання особи. 

 

Громадянин пенсійного віку, особа з інвалідністю, дитина-інвалід та інша 

особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, яких зареєстрова-

но внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання соці-

альних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації 

фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи. 

 

Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка звіль-

нилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності докуме-

нтів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), періоди 

трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та 

отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальноо-

бов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіт-

тя відповідно до чинного законодавства. 

 

Зареєстрованій (взятій на облік) внутрішньо переміщеній особі, яка має 

необхідні документи для отримання статусу безробітного, але не може 

надати відомості про заробітну плату (дохід) з останнього місця роботи, 

допомога по безробіттю призначається з урахуванням даних Державного 

реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування  

 

Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не 

звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі немож-

ливості продовження роботи (іншого виду зайнятості) за попереднім міс-

цем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомо-

ги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим держав-

ним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити 

трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про 

припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що 

ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим 

листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). 
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Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не 

має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує 

статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процеду-

ри. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльно-

сті, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю цим 

особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законо-

давством України на випадок безробіття. 

 

Припинення самозайнятості внутрішньо переміщеної особи здійснюється 

за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються 

за звичайної процедури) за місцем фактичного проживання такої особи у 

відповідному територіальному органі державної виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), на 

підставі довідки про взяття на облік із відміткою про реєстрацію. 

(стаття 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб») 

 

Матеріальне забезпечення та страхові виплати 
 

Внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території мають 

право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та 

соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним стра-

хуванням 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 соціаль-

ного страхування України за фактичним місцем проживання, перебуван-

ня. 

 

Матеріальне забезпечення, страхові виплати призначаються за наявнос-

ті необхідних документів, що підтверджують право на ці виплати, а в разі 

їх відсутності - за даними Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у порядку, встановленому правлін-

ням Фонду соціального страхування України.  

 

У разі відсутності в зазначеному Реєстрі необхідних відомостей матеріа-

льне забезпечення, страхові виплати надаються у мінімальному розмірі, 

встановленому правлінням Фонду соціального страхування України, з 

наступним перерахуванням сум матеріального забезпечення після над-

ходження документів, що підтверджують право застрахованих осіб на їх 

надання. 

(стаття 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 

2014 року № 531) 



Заходи сприяння зайнятості внутрішньо перемі-
щених осіб 
 

До заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, які праце-

влаштовуються за направленням територіальних органів центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнято-

сті населення та трудової міграції, зазначених у частині першій цієї статті, 

належать: 

 

1)  компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо 

переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої 

адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, а та-

кож витрат для проходження за направленням територіальних органів 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції, попереднього медичного 

та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно 

для працевлаштування; 

 

2) компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище 

середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за 

минулий місяць) за працевлаштування зареєстрованих безробітних з 

числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових трудових дого-

ворів тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови збере-

ження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує 

тривалість виплати у два рази. 

 

Тривалість компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує внутрі-

шньо переміщених осіб з числа категорій громадян, зазначених у частині 

першій статті 14 цього Закону, понад шість місяців, але не більше двана-

дцяти календарних місяців, визначається рішенням регіональних коорди-

наційних комітетів сприяння зайнятості за погодженням з відповідними 

територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міг-

рації; 

 

3) компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстро-

ваних безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб строком не мен-

ше ніж на дванадцять календарних місяців, на перепідготовку та підви-

щення кваліфікації таких осіб. Сума компенсації встановлюється в межах 

вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації, але не 

може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, установленого законом на дату здійснення роботодав-

цем такої оплати. 
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Фінансування заходів сприяння зайнятості здійснюється в межах коштів 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування Укра-

їни на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів України 

(у разі працевлаштування інваліда, зареєстрованого в установленому 

порядку як безробітний та якому допомога по безробіттю призначена 

відповідно до частини другої статті 22 Закону України „Про загальнообо-

в’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”) після 

працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо пере-

міщених осіб за направленням територіальних органів центрального ор-

гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції. 

 

У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація відпо-

відно до частини другої цієї статті, з ініціативи роботодавця або за згодою 

сторін до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнято-

сті сума виплачених коштів повертається у повному обсязі до бюджету 

Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування Украї-

ни на випадок безробіття або Фонду соціального захисту інвалідів залеж-

но від джерела компенсації. 

 

На роботодавців, які претендують на отримання компенсацій, передба-

чених цією статтею, поширюються вимоги частини третьої статті 26 цього 

Закону. 

(стаття 24-1 Закону України “Про зайнятість населення”) 

 

Право на одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентосп-

роможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфіка-

ції за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної 

діяльності мають внутрішньо переміщені особи працездатного віку за 

відсутності підходящої роботи.  

 

Вибір професії (спеціальності) із затвердженого переліку, форми та місця 

навчання здійснюється особою. 

(стаття 30 Закону України «Про зайнятість населення») 
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 Назва центру зайнятості  Адреса центру  

зайнятості 

Контактні  

телефони центру  

зайнятості 

Київський міський центр 

зайнятості 

 

вул. Жилянська, буд.47-б 

м. Київ, 01033 

(044) 238-26-15 -  

т/факс: 

(044)568-59-74 

Голосіївський районний 

центр зайнятості  

вул. Ломоносова, буд.10 

м. Київ, 03040 

Для населення: 

(044)257-00-05 

 

Дарницький районний 

центр зайнятості 

вул. Заслонова, буд.22 

м. Київ, 02099 

Для населення: 

(044)567-60-91 

Деснянський районний 

центр зайнятості 

вул. Каштанова, буд.7 

м. Київ, 02225 

Для населення: 

(044)547-17-07 

 

Дніпровський районний 

центр зайнятості 

вул. Райдужна, буд.9-а 

м. Київ, 02218 

Для населення: 

(044)542-73-16 

 

Оболонський районний 

центр зайнятості  

вул. Петра Панча, буд.7-б 

м. Київ, 04201  

Для населення: 

(044)464-26-62 

 

Печерський районний 

центр зайнятості 

вул. Гайдара, 50  

(3-й поверх) 

м. Київ, 01033 

Для населення: 

(044)277-36-61 

(044)277-36-45 

Подільський районний 

центр зайнятості 

вул. Маршала Гречка, 

буд.20-а 

м. Київ, 04136 

Для населення: 

(044)427-04-06 

(044)427-10-24 

Святошинський районний 

центр зайнятості 

вул. Я.Коласа, буд.19-а 

м. Київ, 03148 

Для населення: 

(044)403-04-39 

(044)407-26-14 

Солом’янський районний 

центр зайнятості 

вул. Гайдара, 50  

(3-й поверх) 

м. Київ, 01033 

Для населення: 

(044)277-36-67 

(044)277-36-68 

Шевченківський районний 

центр зайнятості 

вул. Я.Коласа, буд.19-а 

м. Київ, 03148 

Для населення: 

(044)403-83-12 

(044)407-22-36 
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Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів про-

ведення антитерористичної операції затверджено постановою Правління 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України від 26 грудня 2014 року № 37. 

 

Цей Порядок визначає механізм надання матеріального забезпечення 

за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку 

з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похо-

ванням, за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупова-

ної території України та районів проведення антитерористичної операції, 

за видами матеріального забезпечення: 

допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хво-

рою дитиною); 

допомога по вагітності та пологах; 

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та 

осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві). 

 

Матеріальне забезпечення за цим Порядком надається особам, які 

перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, уста-

новами, організаціями чи фізичними особами або були добровільно за-

страховані та переміщуються з тимчасово окупованої території і районів 

проведення антитерористичної операції, та отримувачам допомоги на 

поховання застрахованих осіб і які не реалізували свого права на отри-

мання матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимча-

совою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» 

та не можуть реалізувати своє право на отримання матеріального забез-

печення відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове держав-

не соціальне страхування» у зв'язку із переміщенням з тимчасово окупо-

ваної території України та районів проведення антитерористичної опера-

ції, а саме: 

допомога по тимчасовій непрацездатності згідно з цим Порядком на-

дається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення 

застрахованої особи; 

допомога по вагітності та пологах згідно з цим Порядком надається в 

разі настання страхового випадку до моменту переміщення застрахова-

ної особи, а також в разі настання страхового випадку протягом 30 тиж-

нів з дати переміщення застрахованої особи; 

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та 

осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) згідно з цим 



Київська міська державна адміністрація 51 

Порядком надається в разі настання страхового випадку до моменту пе-

реміщення отримувача допомоги. 

Увага! Для цілей цього Порядку датою переміщення застрахованої особи 

вважається дата, зазначена у довідці про взяття її на облік як особи, яка 

переміщується з тимчасово окупованої території України або району про-

ведення антитерористичної операції. 

 

Для отримання матеріального забезпечення застраховані особи звер-

таються особисто або через законного представника (у разі подання зая-

ви законним представником застрахованої особи додатково пред'явля-

ються документ, що посвідчує особу законного представника, та доку-

мент, що підтверджує повноваження особи як законного представника) 

до районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду 

за фактичним місцем проживання (перебування) із заявою, яка повинна 

містити реквізити банківської установи та номер поточного рахунку за-

страхованої особи для зарахування матеріального забезпечення, та пре-

д'являють паспорт громадянина України або інший документ, що посвід-

чує особу, та довідку про взяття на облік, а також надають документи: 

для призначення допо-

моги по тимчасовій 

непрацездатності, по 

вагітності та пологах 

листок непрацездатності; 

копію 1 - 4, 11 - 16 сторінок паспорта або іншого 

документа, що посвідчує особу; 
копію реєстраційного номера облікової картки плат-

ника податків; 
копію довідки про взяття на облік; 
довідку, видану застрахованій особі банківською уста-

новою, про відкриття поточного рахунку для зараху-

вання матеріального забезпечення (за наявності); 
копію трудової книжки (за наявності); 
довідку про нараховану заробітну плату за відповід-

ний розрахунковий період (помісячно) із зазначен-

ням видів виплат та кількості відпрацьованих днів 

(годин) (за наявності); 

у разі необхідності для призначення допомоги по тим-

часовій непрацездатності в розмірі 100% середньої 

заробітної плати (доходу) - копії відповідних посвід-

чень або інші документи, які підтверджують право на 

пільгу; 
копію свідоцтва про народження дитини (для встанов-

лення віку дитини при оплаті листка непрацездатності 

по догляду за хворою дитиною); 
копію договору про добровільну участь у системі за-

гальнообов'язкового державного соціального страху-

вання (далі - договір про добровільну участь) та наяв-

ну інформацію про сплачені суми єдиного внеску, 

зокрема копії квитанцій про сплату єдиного внеску, 

для добровільно застрахованих осіб. 
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для отримання допо-

моги на поховання 

застрахованої особи 

(призначається чле-

ну її сім'ї або особі, 

яка здійснила похо-

вання) 

свідоцтво про смерть, видане органом державної ре-

єстрації актів цивільного стану; 
витяг з Державного реєстру актів цивільного стану гро-

мадян про смерть для отримання допомоги на похован-

ня (у разі реєстрації смерті виконавчим органом сільсь-

кої, селищної, міської ради - довідка); 
копію 1 - 4, 11 - 16 сторінок паспорта або іншого доку-

мента, що посвідчує особу; 
копію реєстраційного номера облікової картки платни-

ка податків; 
копію довідки про взяття на облік; 
довідку, видану одержувачу допомоги (або застрахова-

ній особі) банківською установою, про відкриття поточ-

ного рахунку для зарахування матеріального забезпе-

чення (за наявності); 
копію договору про добровільну участь та наявну інфор-

мацію про сплачені суми єдиного внеску, зокрема копії 

квитанцій про сплату єдиного внеску, для добровільно 

застрахованих осіб. 

Копії документів завіряються працівником робочого органу  

Фонду згідно з пред'явленими оригіналами. 

У разі відсутності у застрахованої особи: 

- трудової книжки або належним чином завіреної її копії або докумен-

тів, що підтверджують періоди трудової діяльності та страхового стажу, 

договору про добровільну участь та квитанцій про сплату єдиного внеску 

(для добровільно застрахованих осіб) матеріальне забезпечення зазна-

ченим особам надається на підставі відомостей з Державного реєстру 

загальнообов'язкового державного соціального страхування; 

- довідки про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунко-

вий період (помісячно) із зазначенням видів виплат та кількості від-

працьованих днів (годин) робочий орган Фонду здійснює розрахунок се-

редньої заробітної плати та суми допомоги: 

по тимчасовій непрацездатності - виходячи із розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового випадку, в 

календарних днях; 

по вагітності та пологах - на підставі відомостей Державного реєст-

ру загальнообов'язкового державного соціального страхування, у разі 

відсутності цих даних у зазначеному реєстрі - виходячи із розміру міні-

мальної заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового ви-

падку. 

- можливості підтвердити свій страховий стаж, а також у разі відсутнос-

ті відповідних даних у Державному реєстрі загальнообов'язкового дер-

жавного соціального страхування робочий орган Фонду здійснює розра-

хунок допомоги по тимчасовій непрацездатності незалежно від страхово-

го стажу в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу). 
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Кошти матеріального забезпечення перераховуються на поточний раху-

нок застрахованої особи (або одержувача допомоги), відкритий в устано-

ві банку. 

 

На підставі наданих застрахованою особою (або одержувачем допомоги) 

документів робочі органи Фонду не пізніше 10 днів з дня їх отримання 

призначають матеріальне забезпечення та виплачують його не пізніше 

10 робочих днів з дня призначення такого матеріального забезпечення. 

 

У разі надання документів застрахованою особою та/або отримання в 

установленому законодавством порядку робочим органом Фонду відо-

мостей з інших джерел щодо страхового стажу, фактично нарахованої 

заробітної плати та іншої інформації, що впливає на розмір вже виплаче-

ного матеріального забезпечення, робочий орган Фонду за заявою за-

страхованої особи здійснює перерахунок матеріального забезпечення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд соціально страхування з тимчасової втрати працездатності 

Виконавча дирекція Київ-

ського міського відділення 

Фонду соціально страху-

вання з тимчасової втрати 

працездатності 

04070, м. Київ, 
вул. Боричів Тік, 30 

206-14-43   

Голосіївська міжрайонна 

виконавча дирекція 

03113, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 53-А 

456-09-98 
455-69-63 

Голосіївський 
Солом’янський 

Лівобережна міжрайонна 

виконавча дирекція 

02094, м. Київ, 
вул. Попудренка, 34 

566-22-08 
566-57-86 
  

Дарницький 
Дніпровський 
Деснянський 

Подільська міжрайонна 

виконавча дирекція 

03113, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 53-А 

453-28-11 
453-28-12 

Подільський 
Шевченківський 

Святошинська міжрайонна 

виконавча дирекція 

03113, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 53-А 

456-00-35 
456-74-31 

Святошинський 
Оболонський 

Центральна міжрайонна 

виконавча дирекція 

01601, м. Київ, 
Спортивна площа, 3 

492-02-18 
492-02-29 

Печерський 



Порядок надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та 

соціальну допомогу, передбачених загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та про-

фесійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупо-

ваної території і районів проведення антитерористичної операції затвер-

джено постановою Правління Фонду соціального страхування від нещас-

них випадків на виробництві та професійних захворювань України від 11 

грудня 2014 року № 20. 

(стаття 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності») 

 

Увага! У разі чергової зміни фактичного місця проживання 

(перебування) особа, яка тимчасово переміщена, зобов'язана повідоми-

ти протягом 10 календарних днів з дати зміни місця фактичного прожи-

вання (перебування) робочий орган виконавчої дирекції Фонду, який 

здійснює йому страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціаль-

ну допомогу шляхом подання заяви особисто або надсилання рекомен-

дованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви) про припинен-

ня йому виплат у зв'язку зі зміною місця проживання (перебування).  
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Для розгляду справ про страхо-

ві виплати до Фонду подаються: 

Фонд приймає рішення про виплати у разі втрати 

годувальника за умови подання таких документів, 

які видаються відповідними організаціями у триден-

ний строк з моменту звернення заявника: 

1) акт розслідування нещасно-

го випадку або акт розслідуван-

ня професійного захворювання 

за встановленими формами та/

або висновок МСЕК про ступінь 

втрати професійної працездат-

ності застрахованого чи копія 

свідоцтва про його смерть; 

2) документи про необхідність 

подання додаткових видів допо-

моги. 

1) копії свідоцтва органу реєстрації актів цивільного 

стану про смерть потерпілого; 
2) довідки житлово-експлуатаційної організації, а за 

її відсутності - довідки виконавчого органу ради чи 

інших документів про склад сім'ї померлого, у тому 

числі про тих, хто перебував на його утриманні, або 

копії відповідного рішення суду; 
3) довідки житлово-експлуатаційної організації, а за 

її відсутності - виконавчого органу ради про батьків 

або іншого члена сім'ї померлого, який не працює 

та доглядає дітей, братів, сестер чи онуків померло-

го, які не досягли восьмирічного віку; 
4) довідки навчального закладу про те, що член сім'ї 

потерпілого віком від 18 до 23 років, який має пра-

во на відшкодування шкоди, навчається за денною 

формою навчання; 
5) довідки навчального закладу інтернатного типу 

про те, що член сім'ї потерпілого, який має право на 

відшкодування шкоди, перебуває на утриманні 

цього закладу. 
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Копія такої заяви або підтвердження надсилання рекомендованого листа 

подається робочому органу виконавчої дирекції Фонду за новим місцем 

фактичного проживання (перебування). 

 

Призначення страхових виплат за фактичним місцем проживання 

(перебування). 

Страхові виплати призначаються робочими органами виконавчої дирек-

ції Фонду за наявності необхідних документів, що підтверджують право 

особи, яка тимчасово переміщена, на ці виплати, відповідно до цього 

Порядку за місцем її фактичного проживання (перебування), що підтвер-

джується довідкою про взяття на облік. 

 

У разі відсутності довідки медико-соціальної експертної комісії (далі - 

МСЕК) за наявності усіх інших документів, що підтверджують право на 

отримання страхових виплат, робочий орган виконавчої дирекції Фонду 

за місцем фактичного проживання (перебування) тимчасово переміще-

ної особи видає направлення на проходження МСЕК. 

 

У разі відсутності довідки про середню заробітну плату (доход), копії тру-

дової книжки або витягу з неї, довідки про розмір пенсії по інвалідності 

(якщо вона призначена) унаслідок нещасного випадку на виробництві 

або професійного захворювання (у тому числі про розмір одержуваних 

надбавок) робочий орган виконавчої дирекції Фонду використовує відо-

мості Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язко-

вого державного соціального страхування (далі - Реєстр). 

 

У разі відсутності в Реєстрі вищезазначених відомостей щомісячні стра-

хові виплати особам, які тимчасово переміщені, призначаються відповід-

но до вимог Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціаль-

не страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності», виходячи з розмі-

ру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на дату 

звернення. Після надходження необхідних документів сума страхових 

виплат підлягає перерахуванню. 

 

Рішення про призначення або відмову у призначенні страхової виплати 

оформлюється постановою у десятиденний строк, не враховуючи дня 

надходження документів. При цьому виплати проводяться лише на строк 

дії довідки про взяття на облік, але не більше строку, на який особа має 

право на страхові виплати. 
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Продовження раніше призначених страхових виплат 

 

Особи, які тимчасово переміщені, мають право на продовження раніше 

призначених та нарахованих страхових виплат у робочому органі вико-

навчої дирекції Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) 

на підставі заяви, до якої додаються копії довідки про взяття на облік, 

паспорта або документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися 

від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це 

відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті). Копії засвідчу-

ються працівником відділення при пред'явленні оригіналів. 

 

У випадку відсутності в особи, яка тимчасово переміщена, оригіналу 

справи про страхові виплати, сформованої іншим робочим органом ви-

конавчої дирекції Фонду відповідно до вимог законодавства, робочий 

орган виконавчої дирекції Фонду за фактичним місцем проживання 

(перебування) одержує відомості з Централізованої інформаційно-

аналітичної системи Фонду про розмір щомісячних страхових виплат. 

 

Такий самий механізм продовження страхових виплат діє і для осіб, які 

отримували ці виплати в робочих органах виконавчої дирекції Фонду, що 

знаходяться на тимчасово окупованій території, а постійно проживають 

на іншій території України. У цьому випадку замість довідки про взяття на 

облік потерпілий надає копію сторінки паспорта, що містить відомості про 

місце проживання, з одночасним пред'явленням оригіналу. 

 

Рішення про продовження раніше призначеної щомісячної страхової 

виплати, яке оформлюється постановою, приймається не пізніше десяти 

робочих днів на строк дії довідки про взяття на облік, але не більше стро-

ку, на який особа має право на страхові виплати. 

 

У разі закінчення права на отримання страхових виплат та за умови по-

дання необхідних документів, що підтверджують право на продовження 

страхових виплат (продовження дії довідки МСЕК, довідки про продов-

ження навчання, інших документів, що підтверджують право на продов-

ження страхових виплат), робочий орган виконавчої дирекції Фонду за 

фактичним місцем проживання (перебування) видає постанову про про-

довження щомісячної страхової виплати за фактичним місцем проживан-

ня (перебування) на строк дії довідки про взяття на облік, але не більше 

строку, на який особа має право на страхові виплати. 
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У разі відсутності відомостей в Централізованій інформаційно-аналітичній 

системі Фонду або у разі, якщо наявні в ній відомості не дають підстав 

для прийняття рішення про продовження щомісячної страхової виплати, 

робочий орган виконавчої дирекції Фонду за фактичним місцем прожи-

вання (перебування) повідомляє особу, яка тимчасово переміщена, пи-

сьмово про відмову із зазначенням причин не пізніше п'яти календарних 

днів після прийняття такого рішення. 

 

Щомісячні страхові виплати особі, яка тимчасово переміщена, нарахову-

ються з місяця подання заяви або з місяця, в якому не здійснювались 

страхові виплати робочим органом виконавчої дирекції Фонду, в якому 

зберігалася справа про страхові виплати на той час, та фінансуються 

впродовж тридцяти календарних днів з дати прийняття постанови про 

продовження раніше призначених страхових виплат. 

 

Призначення страхових витрат на медичну та соціальну допомогу за фак-

тичним місцем проживання (перебування) 

 

Для призначення страхових витрат на медичну та соціальну допомогу 

особа, яка тимчасово переміщена, звертається до робочого органу вико-

навчої дирекції Фонду за місцем її фактичного проживання 

(перебування) з відповідною заявою, копією (з одночасним пред'явлен-

ням працівнику робочого органу виконавчої дирекції Фонду оригіналу) 

довідки про взяття на облік, до якої додає документи, що підтверджують її 

право на медичну та соціальну допомогу. 

 

У разі звернення особи, яка тимчасово переміщена, з документами, ро-

бочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцем її фактичного прожи-

вання (перебування) приймає рішення про призначення страхових ви-

трат на медичну та соціальну допомогу на строк дії довідки про взяття на 

облік, але не більше строку, на який особа має право на отримання стра-

хових витрат на медичну та соціальну допомогу. 

 

Продовження раніше призначених страхових витрат на медичну та соціа-

льну допомогу за фактичним місцем проживання (перебування) 

 

Для продовження раніше призначених та отримання раніше нарахова-

них страхових витрат на медичну та соціальну допомогу в робочому орга-

ні виконавчої дирекції Фонду за фактичним місцем проживання 

(перебування) особа, яка тимчасово переміщена, подає відповідну зая-

ву, до якої додаються копії довідки про взяття на облік, паспорта або до-

кумента, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки 

платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які 
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через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття  

ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні дер-

жавні органи і мають відмітку у паспорті), які засвідчуються працівником 

робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем її фактичного про-

живання (перебування) при пред'явленні оригіналів. 

 

У разі відсутності оригіналу справи про страхові виплати, сформованої 

іншим робочим органом виконавчої дирекції Фонду відповідно до вимог 

законодавства, робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцем фак-

тичного проживання (перебування) особи, яка тимчасово переміщена, 

одержує відомості з Централізованої інформаційно-аналітичної системи 

Фонду про призначені страхові витрати на медичну та соціальну допомо-

гу і не пізніше 10 робочих днів приймає рішення про продовження рані-

ше призначених страхових витрат на медичну та соціальну допомогу. 

Копія такого рішення надсилається до робочого органу виконавчої ди-

рекції Фонду, де зберігається справа про страхові виплати, та/або управ-

ління виконавчої дирекції Фонду, якому підпорядковується цей робочий 

орган виконавчої дирекції Фонду, що є підставою для припинення ним 

нарахування витрат на медичну та соціальну допомогу у зв'язку з їх про-

довженням за фактичним місцем проживання (перебування). 

 

У разі відсутності відомостей в Централізованій інформаційно-аналітичній 

системі Фонду або у разі, якщо наявні у ній відомості не дають підстав 

для прийняття рішення про продовження страхових витрат на медичну та 

соціальну допомогу, робочий орган виконавчої дирекції Фонду за фактич-

ним місцем проживання (перебування) повідомляє особу, яка тимчасово 

переміщена, письмово про відмову із зазначенням причин не пізніше 5 

робочих днів після прийняття такого рішення. 

 

Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу, що здійснюються 

щомісяця особам, які тимчасово переміщені, нараховуються з місяця 

подання заяви або з місяця, в якому не здійснювались страхові виплати 

на медичну та соціальну допомогу органом виконавчої дирекції Фонду, в 

якому зберігалася справа про страхові виплати на той час, та фінансу-

ються впродовж 30 календарних днів з дати прийняття рішення, яке             

оформлюється відповідною постановою. 

 

Розмір раніше призначених страхових витрат на медичну та соціальну 

допомогу не може бути змінено робочим органом виконавчої дирекції 

Фонду за фактичним місцем проживання (перебування), крім випадків, 

передбачених Законом, а також у разі внесення змін до індивідуальної 

програми реабілітації інваліда та/або нового висновку МСЕК. 
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Гарантії у сфері житлового та житлово-
комунального господарства 

Заборона нарахування пені та за житлово-
комунальні послуги  
 

Скасовано пеню за несвоєчасне внесення платежів за житлово-

комунальні послуги (водопостачання, газ, електро- і теплоенергія, водо-

відведення, утримання і експлуатація житла та прибудинкових територій, 

сміттєзбирання, ліфтове господарство), нараховану громадянам України, 

які проживають у населених пунктах, де проводилася антитерористична 

операція, розпочата відповідно до Указу Президента України від 14 квіт-

ня 2014 року № 405/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо 

подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності 

України» , у період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористич-

ної операції. Кошти, стягнуті з громадян України у вигляді пені за несвоє-

часне внесення платежів за житлово-комунальні послуги, зараховуються 

у майбутні платежі за житлово-комунальні послуги. 

(стаття 8 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції») 

 

До 31 грудня 2015 року встановлено мораторій на нарахування та стяг-

нення пені та інших штрафних санкцій енергопостачальними компаніями 

у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси 

підприємствами - виконавцями/виробниками житлово-комунальних пос-

луг, що надають такі послуги у районі проведення антитерористичної опе-

рації. 

(стаття 3 Закону України «Про встановлення додаткових гарантій щодо 

захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення анти-

терористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - 

виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасно-

го здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси») 

 

Щомісячна адресна допомога на покриття ви-
трат на проживання, в тому числі на оплату жит-
лово-комунальних послуг 
 

Надається: громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, 

які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасо- 
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во окупованої території України та районів проведення антитерористич-

ної операції або змушені були покинути своє постійне місце проживання 

в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасо-

во не здійснюють або  здійснюють не в  повному обсязі свої повноважен-

ня, і перемістилися в населені пункти, на території яких органи держав-

ної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, а також сто-

ять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту насе-

лення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, структурних під-

розділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів  

міських, районних у містах (у разі утворення) рад, з дня звернення за її 

призначенням та виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, 

але не більше ніж шість місяців. 

 

Призначається: на сім'ю та виплачується одному з її членів за умови на-

дання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги 

цій особі від інших членів сім'ї у таких розмірах: 

для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) - 884 гривні на 

одну особу (члена сім'ї); 

для працездатних осіб - 442 гривні на одну особу (члена сім'ї). 

 

Загальна сума допомоги на сім'ю розраховується як сума розмірів допо-

моги на кожного члена сім'ї та не може перевищувати 2400 гривень. 

 

Якщо у складі сім'ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, 

розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за міся-

цем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника 

сім'ї або інформацією компетентного органу. 

 

Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім'ї 

звертається до уповноваженого органу за фактичним місцем проживан-

ня (перебування) з відповідною заявою та пред'являє паспорт громадя-

нина України або інший документ, що посвідчує особу, та довідки всіх 

членів сім'ї про взяття на облік осіб, які переміщуються. 

 

У заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім'ї, які претендують 

на отримання грошової допомоги: 

прізвище, ім'я та по батькові; 

число, місяць, рік народження; 

серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, для 

іноземців або осіб без громадянства - серія, номер паспортного доку-

мента та посвідки на постійне проживання; 

реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування); 
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реквізити рахунка уповноваженого представника сім'ї в уповноваже-

ному банку, на який перераховуватиметься грошова допомога; 

наявність у будь-кого з членів сім'ї у володінні житлового приміщення, 

розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія 

України та райони проведення антитерористичної операції; 

наявність у володінні всіх членів сім'ї транспортних засобів 

(механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державто-

інспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску); 

наявність у будь-кого з членів сім'ї на депозитному банківському ра-

хунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового 

мінімуму, встановленого для працездатних осіб; 

місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там пра-

цює. 

 

До заяви додається копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про 

народження дітей та письмова згода довільної форми про виплату грошо-

вої допомоги уповноваженому представнику сім'ї від інших членів сім'ї та 

згода на обробку персональних даних. 

 

Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі: 

подання уповноваженим представником сім'ї заяви про припинення 

виплати грошової допомоги; 

надання інформації державної служби зайнятості про те, що праце-

здатні члени сім'ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за спри-

янням державної служби зайнятості або перебувають в трудових відноси-

нах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в 

районах проведення антитерористичної операції, але фактично не пра-

цюють; 

зняття з обліку особи, яка переміщується; 

виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної ін-

формації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на при-

значення грошової допомоги. 

(постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505) 

 

Кредитування на будівництво індивідуального 
житла 
 

З метою забезпечення будівництва та інвестування у розвиток житлової 

інфраструктури міст та населених пунктів відповідні органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування разом із державними бан-

ківськими установами, а також за наявності можливостей залучення між-

народної гуманітарної/благодійної допомоги формують для внутрішньо 

переміщених осіб регіональні довгострокові програми з пільгового кре-
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дитування (у тому числі - іпотечного) будівництва або придбання житла. 

 

Кабінет Міністрів України з Національним банком України розробляють 

правові механізми щодо можливостей рефінансування витрат з будів-

ництва або повернення відсотків за сплаченими кредитами тим внутріш-

ньо переміщеним особам, які внаслідок окупації чи військових дій, нега-

тивних наслідків збройного конфлікту, проявів насильства, масових пору-

шень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 

характеру набули каліцтва чи інвалідності, або лишилися без годувальни-

ка, або без належної опіки та піклування за віком (діти-сироти, одинокі 

батьки та пенсіонери). 

 

У разі виділення адресної цільової благодійної або міжнародної благодій-

ної допомоги для будівництва або придбання житла для внутрішньо пере-

міщених 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 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб») 
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Гарантії у сфері підприємництва 

Заборона нарахування пені та штрафів за кре-
дитами 
 

На час проведення антитерористичної операції забороняється нараху-

вання пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’я-

зань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 

року громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або 

переселилися у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, де про-

водилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фі-

зичним особам - підприємцям, що провадять (провадили) свою господар-

ську діяльність на території населених пунктів, де проводилася антитеро-

ристична операція. 

Банки та інші фінансові установи, а також кредитори зобов’язані скасу-

вати зазначеним у цій статті особам пеню та/або штрафи, нараховані на 

основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами і 

договорами позики у період проведення антитерористичної операції. 

(стаття 2 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції») 

 

Обмеження перевірок суб’єктів господарювання  
 

Органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати 

державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та 

на території проведення антитерористичної операції тимчасово заборо-

няється проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів госпо-

дарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористич-

ної операції, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що 

відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки 

ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до 

суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику. 

(стаття 3 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції») 

 

Реєстрація підприємців 
 

Для осіб, які зареєстровані та переселилися з території проведення анти-

терористичної операції в період її проведення, реєстрація фізичної особи 

- підприємця  здійснюється  державними реєстраторами за адресою тим- 
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часового проживання без вимоги державних реєстраторів реєстраційних 

служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та 

місті Києві наявності реєстрації про місця проживання за місцем прове-

дення реєстраційних дій. 

 

Проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних 

осіб та місця проживання фізичних осіб - підприємців, місцезнаходжен-

ням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної 

операції, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприєм-

ців державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних ор-

ганів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві. 

 

Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників 

(учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є 

територія проведення антитерористичної операції, на період її проведен-

ня забороняється. 

(стаття 4 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції») 

 

Державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які 

провели реєстраційні дії щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб 

та місця проживання фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням / 

місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної опе-

рації, протягом 10 робочих днів з дати державної реєстрації таких змін 

забезпечують надсилання документів, поданих для їх проведення, за но-

вим місцезнаходженням юридичної особи або за новим місцем прожи-

вання фізичної особи - підприємця, якщо воно не збігається з місцем їх 

подачі. 

 

Взяття на облік державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців реєстраційних справ за допомогою програмних засо-

бів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців здійснюється у день отримання документів. 

(наказ Міністерства юстиції України від 5 листопада 2014 року                

№ 1849/5) 

 

Реєстрація внутрішньо переміщеною особою юридичної особи (за умов її 

входження до складу засновників такої юридичної особи) або реєстрація 

такою внутрішньо переміщеною особою фізичної особи - підприємця 

здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що  

застосовуються за звичайної процедури) за місцем фактичного прожи-

вання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноважено-

му здійснювати  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -  
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підприємців, на підставі довідки про взяття на облік із відміткою про її 

реєстрацію територіальним підрозділом органу державної виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміг-

рації). 

(стаття 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб») 

 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичних 

осіб - підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, 

місцем проживання яких (за даними Єдиного державного реєстру юри-

дичних осіб та фізичних осіб - підприємців) є тимчасово окупована тери-

торія, за рішенням таких осіб здійснюється за місцем їх перебування, 

зареєстрованим відповідно до законодавства, у порядку, визначеному 

статтею 47 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців». 

 

Припинення незалежної професійної діяльності фізичних осіб, які пересе-

лилися з тимчасово окупованої території, місцем проживання яких (за 

даними відповідних реєстрів) є тимчасово окупована територія, здійсню-

ється за рішенням таких осіб за місцем їх перебування, зареєстрованим 

відповідно до законодавства, уповноваженими органами, що реєструють 

таку діяльність або видають документи про право на зайняття нею, не 

пізніше наступного робочого дня після подання особою заяви. 

 

Відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяль-

ності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням або припинення незале-

жної професійної діяльності фізичних осіб, здійснені відповідно до цієї 

постанови, передаються до відповідного територіального органу Держав-

ної фіскальної служби за місцем перебування осіб, зареєстрованим від-

повідно до законодавства, для зняття таких осіб з обліку в установленому 

порядку. 

(постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 541) 

 

Документи дозвільного характеру 
 

Ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб’єктам господарю-

вання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористи-

чної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважають-

ся такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерорис-

тичної операції. 

(стаття 5 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції») 
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Звільнення від сплати за землю та майно 
 

На час проведення антитерористичної операції звільнено суб’єктів госпо-

дарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитеро-

ристичної операції від сплати за користування земельними ділянками 

державної та комунальної власності та від сплати орендної плати за кори-

стування державним та комунальним майном. 

(статті 6-7 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції») 

 

Працівники, які не виходять на роботу у зв'язку з переміщенням із райо-

нів проведення антитерористичної операції, або ті, які залишаються у 

таких районах під час проведення антитерористичної операції і не мають 

змоги виходити на роботу у зв'язку з небезпекою для життя та здоров'я, 

не можуть бути звільнені за пунктом 4 частини першої статті 40 Кодексу 

законів про працю України на підставі "прогул". 

Зазначене обумовлено необхідністю збереження життя і здоров'я таких 

працівників та їх сімей і вважається як відсутність на роботі з поважних 

причин. У такому випадку за працівниками зберігаються робоче місце та 

посади. 

(лист Міністерства соціальної політики України від 8 липня 2014 року              

№ 7302/3/14-14/13) 

Трудові договори, укладені на невизначений строк, а також строкові тру-

дові договори до закінчення строку його чинності не можуть бути розірва-

ні власником або уповноваженим ним органом з педагогічними праців-

никами, які виїхали з районів проведення антитерористичної операції, 

або з тими, які залишаються у таких районах під час проведення антите-

рористичної операції і не мають змоги виходити на роботу у зв'язку з не-

безпекою для життя та здоров'я. 

(лист Міністерства освіти і науки України від 8 вересня 2014 року                     

№ 1/11-14372) 

 

Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України простій - це 

призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або техніч-

них умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або 

іншими обставинами. Разом з тим неможливість повернення працівника 

на підприємство, яке знаходиться в зоні проведення антитерористичної 

операції, на нашу думку, не є простоєм. 

(лист Міністерства соціальної політики України від 11 серпня 2014 року              

№ 8946/0/14-14/13) 

Гарантії у сфері трудових відносин 
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Відстрочення (розстрочення) податкового боргу 
та його списання 
 

Під час проведення антитерористичної операції платникам податків, у 

яких існує ймовірність несвоєчасної сплати податків, зборів 

(обов'язкових платежів) або відсутня можливість їх сплати у зв'язку з не-

передбачуваними обставинами, рекомендуємо скористатися такими 

законодавчими нормами. 

Податковим кодексом України передбачені права: 

платників податків на отримання відстрочення (розстрочення) грошо-

вих зобов'язань (податкового боргу) (підпункт 17.1.5 пункту 17.1 статті 17 

Кодексу); 

органів доходів і зборів на прийняття рішення про розстрочення та 

відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, а також про 

списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченому за-

конодавством (підпункт 20.1.29 пункту 20.1 статті 20 Кодексу). 

Згідно із статтею 32 Податкового кодексу України строк сплати податку та 

збору може бути змінено шляхом перенесення встановленого податко-

вим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на 

більш пізній строк. Загальні засади розстрочення та відстрочення грошо-

вих зобов'язань або податкового боргу платників податків передбачені 

статтею 100 Кодексу. 

Перелік обставин, що є підставами для відстрочення грошових зобов'я-

зань (податкового боргу), та підтверджуючих ці обставини документів, 

наведено у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року 

№ 1235 «Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наяв-

ність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів 

існування таких обставин». 

Відповідно до розділу II постанови Кабінету Міністрів України від 27 груд-

ня 2010 року № 1235 доказом, що підтверджує факт настання 

(існування) обставин непереборної сили, що є підставою для відстрочен-

ня грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків, є ви-

сновок Торгово-промислової палати про настання обставин неперебор-

ної сили. 

Порядок та умови надання платникам податків розстрочення 

(відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу затверджено 

наказом Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року 

№ 574, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 

року за № 1853/24385. 

Згідно з пунктом 3.1 розділу III наказу Міністерства доходів і зборів Украї-

Гарантії у сфері податків та зборів 
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ни від 10 жовтня 2013 року № 574 для ініціювання відстрочення грошо-

вих зобов'язань (податкового боргу) платник податків звертається до ор-

гану доходів і зборів за місцем свого обліку або за місцем обліку такого 

грошового зобов'язання (податкового боргу) з: 

- письмовою заявою, форма якої наведена у додатку 1 до наказу Мініс-

терства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 574. У заяві 

обов'язково повинні бути зазначені суми платежів (податків, зборів, 

штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), пені), сплату яких платник по-

датків просить відстрочити, а також строк відстрочення та періоди сплати 

таких платежів. При цьому суми, строк сплати яких ще не настав, та строк 

сплати яких вже минув, вказуються окремо; 

- економічним обґрунтуванням, яке складається з: 

переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або 

накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин; 

аналізу фінансового стану; 

графіка погашення відстрочених сум; 

розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання 

графіка погашення. 

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів керівник 

(заступник керівника) органу доходів і зборів протягом 30 календарних 

днів з дати подання заяви або приймає рішення про відстрочення грошо-

вих зобов'язань (податкового боргу), або відмовляє платнику в відстро-

ченні в письмовій формі за відсутності підстав для надання відстрочення 

та при недотриманні обов'язкових вимог, визначених наказом Міністерс-

тва доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 574. 

Відстрочення надається окремо за кожним податком, збором, штрафною 

(фінансовою) санкцією (штрафом), пенею. Строки сплати відстрочених 

сум або їх частки можуть бути перенесені шляхом прийняття окремого 

рішення та внесення змін до договору відстрочення. 

Також зазначаємо, що на відстрочені грошові зобов'язання (податковий 

борг) пеня та штрафи не нараховуються з дати укладання (підписання) 

договору до закінчення строку дії договору про відстрочення грошового 

зобов'язання (податкового боргу). Згідно із пунктом 1.6 розділу I наказу 

Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 574 на 

суму відстроченого грошового зобов'язання (податкового боргу) нарахо-

вуються проценти за кожний календарний день користування платником 

відстроченням грошових зобов'язань (податкового боргу). 

Податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непе-

реборної сили (форс-мажорних обставин), може бути списаний як безна-

дійний відповідно до статті 101 Кодексу. Порядок списання безнадійного 

податкового боргу платників податків затверджено наказом Міністерства 

доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 577, зареєстрова-

ним в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за                      
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№ 1844/24376, згідно з яким платник податків може звернутися до ор-

гану доходів і зборів за місцем обліку безнадійного податкового боргу та/

або за місцем обліку такого платника з письмовою заявою, в якій зазна-

чаються суми податків та зборів, що підлягають списанню. 

До заяви обов'язково додаються документи, які підтверджують, що подат-

ковий борг вважається безнадійним. 

За результатами розгляду документів, наданих платником податків, керів-

ник (його заступник) органу доходів і зборів за наявності підстав приймає 

рішення про списання безнадійного податкового боргу. Списання безна-

дійного податкового боргу проводиться органами доходів і зборів що-

квартально. 

(лист Міністерства доходів і зборів України від 1 липня 2014 року              

№ 15472/7/99-99-25-01-17) 

 

Щодо продовження терміну подання податкових 
декларацій 
 

Пунктом 49.2 статті 49 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)              

визначено, що платник податків зобов'язаний за кожний встановлений 

Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного 

окремого податку, платником якого він є, відповідно до Кодексу незалеж-

но від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у 

звітному періоді. 

Граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені за 

правилами та на підставах, які передбачені Кодексом. 

Так, відповідно до пункту 102.6 статті 102 Кодексу граничні строки для 

подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих 

органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань 

підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його             

заступником) за письмовим запитом платника податків, зокрема якщо 

такий платник податків протягом зазначених строків мав обмежену сво-

боду пересування внаслідок обставин непереборної сили, підтверджених 

документально. 

Відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 24 

грудня 2010 року № 1044, яким затверджено Порядок застосування 

пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Кодексу, обставинами непереборної 

сили (форс-мажорні обставини) є непереборна за даних умов сила 

(стихійне лихо, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, 

загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстан-

ня, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, 

буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), 

яка є обставиною, що звільняє фізичну особу або посадових осіб юридич-
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ної особи від відповідальності за невиконання обов'язків, передбачених 

податковим законодавством. 

Продовження граничних строків для подання, зокрема, податкової декла-

рації здійснюється, якщо такий платник податків був позбавлений можли-

вості у визначений Кодексом строк виконати грошове зобов'язання та/

або скористатися податковими правами (пункт 4 наказу Державної               

податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1044). 

Відсутність можливостей у платника податків подати у граничний строк 

податкові декларації може бути пов'язана з обставинами непереборної 

сили, підтвердженими документально (пункт 5.4 наказу Державної подат-

кової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1044). 

Документальним підтвердженням дії обставин непереборної сили є, зок-

рема, підтвердження Торгово-промислової палати України про настання 

обставин непереборної сили на території України, яке видається зазначе-

ним органом на відповідне звернення платника податку. 

Згідно з пунктом 7 наказу Державної податкової адміністрації України  

від 24 грудня 2010 року № 1044 за наявності обставин непереборної 

сили платник податків може звернутися до органу державної податкової 

служби з письмовою заявою про продовження граничних строків подан-

ня податкових декларацій. 

Така заява подається платником податків протягом 30 календарних днів, 

наступних за днем закінчення обставин непереборної сили у довільній 

формі із стислим та чітким обґрунтуванням підстав для продовження гра-

ничних строків з посиланням на документальне підтвердження викладе-

них фактів. У заяві надається вичерпний перелік додатків із зазначенням 

кількості сторінок кожного документа, їх повної назви та реквізитів (дата, 

номер, найменування органу, що видав документ). Заява подається плат-

ником податків тільки разом із документальним підтвердженням. 

Вимоги до змісту такої заяви та особливості її написання юридичними та 

фізичними особами зазначено у пункті 8 наказу Державної податкової 

адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1044. 

Враховуючи викладене, з метою продовження граничних термінів подан-

ня податкової звітності у зв'язку з неможливістю подання такої звітності 

внаслідок дії обставин непереборної сили платник податку зобов'язаний 

протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення               

обставин непереборної сили, звернутись до податкового органу за місце-

знаходженням з відповідною заявою та документальним підтверджен-

ням, отриманим від Торгово-промислової палати України. 

При цьому зазначаємо, що штрафні санкції, визначені Кодексом, не  

застосовуються протягом строків продовження граничних строків подан-

ня податкової декларації згідно з пунктом 102.6 статті 102 Кодексу. 

У разі якщо до платника податків контролюючим органом до моменту 

подання ним документів, що підтверджують обставини непереборної си-
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ли, застосовано штрафні санкції за несвоєчасне подання податкової звіт-

ності, які згідно зі статтею 60 Кодексу не можуть бути відкликані, та               

внаслідок застосування яких у платника виник податковий борг у зв'язку 

з їх несплатою, то такий податковий борг на підставі підпункту 101.2.4 

пункту 101.2 статті 101 Кодексу визнається безнадійним та підлягає спи-

санню у порядку, визначеному Кодексом. 

(лист Міністерства доходів і зборів України від 7 липня 2014 року              

№ 16042/7/99-99--19-03-02-17) 

 

Актуальна інформація для платників податків, 
які переміщуються з тимчасово окупованої тери-
торії та районів проведення антитерористичної 
операції 
 

На підставі яких документів фізичні особи — підприємці та юридичні осо-

би заповнюють рядок 8 заяви за ф. N 1-ОПП (для ЮО та відокремлених 

підрозділів) та рядок 5 заяви за ф. N 5-ОПП (для самозайнятих осіб) у разі 

зміни місцезнаходження / місця проживання з території АР Крим та міс-

та Севастополя на місцезнаходження / місце проживання в областях та 

місті Києві? 

Контролюючі органи проводять внесення змін і доповнень до Єдиного 

банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб на підставі 

інформації органів державної реєстрації або документально підтвердже-

ної інформації, що надається платниками податків. 

У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що по-

даються для взяття на облік, крім змін, які вносяться до Єдиного держав-

ного реєстру, та змін, про які платник податків повідомив за основним 

місцем обліку, платник податків зобов'язаний протягом 10 календарних 

днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюю-

чого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті 

на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП 

подається з позначкою "Зміни". 

Тобто, місцезнаходження (місце проживання) платників податків в заяві 

за ф. № 1-ОПП або 5-ОПП заповнюється відповідно до: 

даних, внесених до Єдиного державного реєстру, - для платників                    

податків, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі; 

даних документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвід-

чення факту створення іншим способом - для платників податків, відо-

мості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі. 
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Як знятися з обліку суб'єктам господарювання, які перебувають на обліку 

в органах доходів і зборів на території Східної України (Луганськ, Донецьк 

тощо)? 

У зв'язку із проведенням антитерористичної операції на території Донець-

кої та Луганської областей реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводяться державними 

реєстраторами відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 17 

червня 2014 року № 953/5 “Про невідкладні заходи щодо захисту прав 

громадян на території проведення антитерористичної операції”, зареєст-

рованому в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 року за                           

№ 640/25417. На період простою у роботі територіальних органів Лу-

ганської та Донецької областей виконання функціональних обов'язків з 

обслуговування платників податків, які перебувають на обліку в територі-

альних органах Міністерства доходів і зборів України, що дислокуються у 

мм. Донецьку та Луганську, покладаються у межах компетенції на контро-

люючі органи відповідно розподілу, встановленого наказом Міністерства 

доходів і зборів України від 8 липня 2014 року № 381 “Про встановлення 

простою у роботі територіальних органів Міндоходів" (зі змінами). 

 

Чи передаються облікові справи суб'єктів господарювання з АР Крим та 

міста Севастополя у разі зміни місцезнаходження / місця проживання на 

місцезнаходження / місце проживання в областях та місті Києві? 

Для зміни свого місцезнаходження / місця проживання юридичні особи 

та фізичні особи - підприємці, які зареєстровані на території АР Крим та 

м. Севастополя, звертаються до державного реєстратора реєстраційної 

служби України в областях та місті Києві. У свою чергу контролюючі орга-

ни після отримання відомостей з Єдиного державного реєстру щодо вне-

сених змін беруть на облік таких платників, незалежно від того, отримано 

облікову справу чи ні. 

Після взяття на облік контролюючі органи в областях та м. Києві форму-

ють облікову справу платника податків, до якої включають роздруковану 

облікову картку платника податків (повні реєстраційні відомості) з Єдино-

го банку даних юридичних осіб чи Реєстру самозайнятих осіб на дату 

взяття на облік платника за новим місцезнаходженням (місцем прожи-

вання). Також, контролюючі органи в областях та м. Києві вживають за-

ходи щодо отримання облікової справи платника з органу доходів і зборів 

в АР Крим або м. Севастополя за попереднім місцезнаходженням 

(місцем проживання) платника. 

 

Яким чином здійснюється взяття на облік / зняття з обліку в контролюю-

чих органах розрахункового рахунку суб'єкта господарювання, який пе-

ребуває на обліку в АР Крим, якщо рахунок відкритий у банках України? 
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Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та 

інших фінансових установах встановлено статтею 69 Податкового ко-

дексrу України (далі - Кодекс). 

Відповідно до пункту 69.5 статті 69 Кодексу наказом Міністерства доходів 

і зборів України від 26. грудня 2013 року № 853, зареєстрованим у Міні-

стерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 121/24898, затвер-

джено Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків 

платників податків у банках та інших фінансових установах до контролю-

ючих органів (далі - Порядок). 

Порядок визначає послідовність дій фінансових установ при наданні пові-

домлень про відкриття/закриття рахунків платників податків - юридичних 

осіб (у тому числі відкритих через їх відокремлені підрозділи), самозайня-

тих фізичних осіб та власних кореспондентських рахунків до органів дохо-

дів і зборів, а також форму та зміст повідомлень про відкриття/закриття 

рахунків платників податків (далі - Повідомлення), перелік підстав для 

відмови органом доходів і зборів у взятті рахунків на облік. 

У додатку 1 до Порядку зазначені форма та зміст електронних повідом-

лень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових 

установах. Реквізити "Код регіону контролюючого органу, в якому              

зареєстрований клієнт як платник податків" та "Код району контролюючо-

го органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків" визнача-

ються згідно з довідником державних податкових інспекцій відповідно до 

коду ЄДРПОУ такого контролюючого органу, який зазначено у виписці з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприєм-

ців (далі - ЄДР), або згідно з довідкою про взяття на облік платника подат-

ків у контролюючому органі для платників податків, які відповідно до чин-

ного законодавства не включаються до ЄДР. 

Обробка повідомлень фінансових установ про відкриття/закриття рахун-

ків платників податків відбувається на центральному рівні в ДФС України 

на підставі відомостей Єдиного банку даних про платників податків - юри-

дичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб. У разі надходження повідом-

лень про відкриття рахунків на підставі зазначених відомостей формують-

ся повідомлення про взяття на облік / відмову у взятті на облік рахунків 

платників податків. Повідомлення про закриття рахунків приймаються 

безумовно. 

 

Яким чином суб'єкти господарювання, які перебувають на обліку в орга-

нах доходів і зборів на території Східної України (Луганськ, Донецьк та 

інші населенні пункти в зоні проведення антитерористичної операції), 

подати звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску? 

У зв'язку з проведенням антитерористичної операції (далі - АТО) на тери-

торії Донецької та Луганської областей Державна фіскальна служба Украї-

ни (далі - ДФС) забезпечила платникам податків, які перебувають на облі-
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ку в зоні АТО, можливість виконання обов'язків щодо подання звітності 

відповідно до норм Податкового кодексу України (далі - ПКУ). 

На період простою у роботі територіальних органів, які знаходяться в зоні 

АТО, змінено місця обслуговування платників податків. 

Інформація стосовно зміни місць обслуговування платників постійно оно-

влюється та оприлюднюється на сайті ДФС в розділі Головна > БАНЕР > 

Інформація для Сходу України. 

Відповідно норм ПКУ (ст. 49.3) та з врахуванням зміни місць обслугову-

вання платники мають змогу подати звітність: 

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 

б) надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкла-

дення; 

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням 

умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, 

визначеному законодавством. 

Особливо слід підкреслити, що послуги електронного цифрового підпису 

можна отримати в представництвах АЦСК ІДД ДФС, розташованих в будь-

яких населених пунктах України. 

 

Чи необхідно вносити зміни до картки обліку особи, яка здійснює опера-

ції з товарами, в зв'язку з перереєстрацією підприємства з АР Крим та  

м. Севастополя на місцезнаходження / місце проживання в областях та 

м. Києві? 

У разі необхідності внесення змін до картки обліку особа, яка здійснює 

операції з товарами, звертається до митного органу за своїм місцезна-

ходженням (місцем проживання) та подає документи згідно із пунктами 

21 - 24 Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, зат-

вердженого наказом Міністерства фінансів України 30 травня 2012 року                    

№ 634, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 

року № 1381/21693. 

В умовах дестабілізації ситуації в Автономній Республіці Крим та місті 

Севастополі запроваджено новий механізм, який дозволяє перереєстру-

вати свій бізнес на територію будь-якої області чи міста Києва і сплачува-

ти податки відповідно до законодавства України. У зв'язку з цим внесені 

відповідні зміни до автоматизованої системи, суть яких полягає у наступ-

ному. 

Щодо карток обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, були акре-

дитовані Кримською або Севастопольською митницею та зареєстрували 

зміну свого місцезнаходження / місця проживання з території АР Крим 

або м. Севастополя на місцезнаходження / місце проживання в області 

або м. Києві, надано можливість внести зміни (провести переакредита-

цію) відповідним митницям за новим місцезнаходженням / місцем про-

живання, за умови звернення такого суб'єкта до митного органу. 
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Після внесення змін до картки обліку особи, яка здійснює операції з това-

рами: 

не змінюється обліковий номер такої особи; 

змінюється номер картки обліку особи та новий номер картки форму-

ється відповідно до алгоритму, встановленого у пункті 7 Порядку і відпові-

дно до митниці, яка отримала документи для внесення змін до картки 

обліку. 

 

Яким чином здійснюється перереєстрація або закриття філій, відокрем-

лених підрозділів, які перебували на обліку в АР Крим та м. Севастополі, 

якщо головне підприємство знаходиться на обліку в областях України та 

м. Києві? 

Відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території АР Крим та          

м. Севастополі були переведені за місцезнаходженням головних під-

приємств в контролюючих органах в областях та м. Києві. 

Підставами для зняття з обліку у контролюючих органах відокремлених 

підрозділів є повідомлення чи документальне підтвердження державного 

реєстратора чи іншого органу державної реєстрації про закриття від-

окремленого підрозділу юридичної особи (п. 67.1 статті 67 Податкового 

кодексу України). 

 

Які дії суб'єкта господарювання та органів доходів і зборів, якщо платник 

прийняв рішення у 2014 році про зміну місцезнаходження / місця про-

живання з областей України та м. Києва на територію АР Крим та м. Се-

вастополя. 

Відповідно до частини восьмої статті 45 Бюджетного кодексу України у 

разі зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання - платників подат-

ків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових 

платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації 

до закінчення поточного бюджетного періоду. 

 

Чи потрібно подавати заяви за ф. № 1-ОПП, ф. № 5-ОПП та ф. № 20-ОПП 

при здійсненні перереєстрації суб'єкта господарювання в органах дохо-

дів і зборів, у разі зміни місцезнаходження / місця проживання з терито-

рії АР Крим та міста Севастополя на місцезнаходження / місце прожи-

вання в областях та міста Києва? 

Для взяття на облік за новим місцезнаходженням, у разі зміни місцезна-

ходження з території АР Крим та м. Севастополя на місцезнаходження в 

областях та м. Києві, заяву за ф. № 1-ОПП (5-ОПП) та документи про про-

ведення зазначених змін в установленому порядку до податкової інспек-

ції за новим місцезнаходженням подають платники податків, для яких 

законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не вклю-

чаються до Єдиного державного реєстру. 
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У разі зміни місцезнаходження / місця проживання з території АР Крим 

та міста Севастополя на місцезнаходження / місце проживання в облас-

тях та міста Києва при здійсненні перереєстрації суб'єкта господарюван-

ня в контролюючих органах повторно подавати повідомлення за ф. № 20

-ОПП не потрібно. 

Повідомлення за ф. № 20-ОПП подається платниками податків до контро-

люючих органів за новим місцем обліку за умови створення чи відкриття 

нового об'єкта, у разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: 

зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об'єкта оподатку-

вання, у разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його пере-

профілювання. 

 

Як здійснюється перереєстрація відокремлених підрозділів нерезидентів 

в органах доходів і зборів у разі зміни місцезнаходження, яка пов'язана 

зі зміною адміністративного району, та які особливості подання звітності 

та сплати податків, зборів під час такої перереєстрації, в тому числі у разі 

зміни місцезнаходження / місця проживання з території АР Крим та                

м. Севастополя на місцезнаходження / місце проживання в областях та 

м. Києві? 

У разі зміни місцезнаходження з території АР Крим та м. Севастополя на 

місцезнаходження в областях та м. Києві платникам податків, для яких 

законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не вклю-

чаються до Єдиного державного реєстру, необхідно подати до податкової 

інспекції за новим місцезнаходженням заяву за ф. № 1-ОПП та докумен-

ти про проведення зазначених змін в установленому порядку для взяття 

їх на облік за новим місцезнаходженням. До такої категорії платників 

податків відносяться відокремлені підрозділи нерезидентів. 

Після взяття на облік платники сплачують податки, збори, єдиний внесок, 

подають податкові декларації (звіти, розрахунки) та виконують інші      

обов'язки платників за новим місцезнаходженням в областях та м. Києві. 

При цьому інформуємо, що подання податкової звітності визначено По-

датковим кодексом України (далі - Кодекс) в главі 2 "Податкова звітність". 

Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений Кодексом звіт-

ний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого подат-

ку, платником якого він є, та незалежно від того, чи провадив такий плат-

ник податку господарську діяльність у звітному періоді. 

Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Ко-

дексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку плат-

ник податків. 

Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо 

інше не передбачено цим Кодексом, та у разі неможливості подання  

платником податків особисто або уповноваженою на це особою, може 

бути надіслана поштою з повідомленням про вручення та з описом вкла-
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дення або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотри-

манням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у 

порядку, визначеному законодавством. 

При поданні до органів Міністерства доходів і зборів України податкової 

звітності в електронній формі слід керуватись Інструкцією з підготовки і 

подання податкових документів в електронному вигляді засобами телеко-

мунікаційного зв'язку, затвердженою наказом Державної податкової ад-

міністрації України від 10 квітня 2008 року № 233, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції 16 квітня 2008 року за № 320/15011. 

 

Чи буде вважатись зовнішньоекономічною діяльністю укладення догово-

рів між суб'єктами господарювання, які зареєстровані в Україні та в АР 

Крим? 

Поставка товарів на (з) територію ВЕЗ "Крим", а також поставка послуг 

на (з) територію ВЕЗ "Крим" підпадає під регулювання законів Украї-

ни "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одер-

жаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про держав-

ний контроль за міжнародними передачами товарів військового призна-

чення та подвійного використання". Такі поставки не підпадають під нор-

ми міжнародних угод (договорів), що регулюють питання міжнародного 

обігу товарів, зокрема (але не виключно) про зони вільної торгівлі, або 

укладені у межах ГАТТ/СОТ.  

Тимчасове ввезення зареєстрованих на території ВЕЗ "Крим" автотранс-

портних засобів (моторних транспортних засобів, причепів, напівприче-

пів) чи рухомого складу залізниці, що використовуються у перевезеннях 

через адміністративний кордон ВЕЗ "Крим" для платного транспортуван-

ня осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного 

транспортування товарів разом з їх звичайними запасними частинами, 

приладдям та устаткуванням, а також мастилом та паливом, що містяться 

в їх звичайних баках, упродовж їх транспортування разом із транспортни-

ми засобами комерційного призначення, здійснюється з повним умов-

ним звільненням від оподаткування в порядку, встановленому законо-

давством України для переміщення транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України.  

Митні формальності, пов’язані з переміщенням товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення та громадян через адміністративний 

кордон ВЕЗ "Крим", здійснюються у зонах митного контролю, розташова-

них у місцях, визначених у статті 329 Митного кодексу України, як при 

переміщенні через митну територію України.  

Для цілей застосування податкового та митного законодавства договори, 

укладені між суб’єктами господарювання із місцезнаходженням (місце 

проживання) на території ВЕЗ "Крим" та іншими суб’єктами господарю-
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вання, є документами, що використовуються замість зовнішньоекономіч-

них договорів (контрактів).  

Товари, які згідно з розділом II Митного кодексу України відповідають 

критеріям повністю вироблених, достатньо перероблених чи ввезені на 

митну територію України та випущені для вільного обігу на тимчасово 

окупованій території України, вважаються товарами походженням з 

України та вільно переміщуються на іншу територію України без застосу-

вання будь-якого мита, передбаченого главою 42 Митного кодексу Украї-

ни, за умови подання сертифіката про походження товару з України, що 

видається торгово-промисловими палатами на іншій території України.  

Під час тимчасової окупації поставки товарів на територію (з території) 

ВЕЗ "Крим" здійснюються з урахуванням того, що:  

1) митні формальності, пов’язані з поставками товарів, переміщен-

ням транспортних засобів комерційного призначення та фізичних осіб 

через адміністративний кордон ВЕЗ "Крим", здійснюються у відповідних 

контрольних пунктах в’їзду-виїзду, в яких утворюються підрозділи органів 

доходів і зборів, а для поставки товарів, що переміщуються трубопровід-

ним транспортом та лініями електропередач, - у місцях, визначе-

них статтею 231 та частиною п’ятою статті 247 Митного кодексу України; 

2) на товари, що ввозяться з території ВЕЗ "Крим" на іншу територію 

України, за бажанням продавця (виробника, постачальника) видається 

сертифікат походження у порядку, визначеному розділом II Митного ко-

дексу України, з урахуванням Протоколу I до Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, 2014 року (з моменту набрання чинності), Угоди про Правила 

визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Дер-

жав 2009 року (крім товарів, що призначені для вивезення до держави-

окупанта) та інших міжнародних договорів України, згоду на обов’язко-

вість яких надано Верховною Радою України. 

Передумовою отримання сертифіката або інших документів про по-

ходження товару з України є надання належних документів згідно із зако-

нодавством. 

Митне оформлення товарів, що були ввезені з території ВЕЗ "Крим" на 

іншу територію України та вивозяться за межі митної території України як 

товари українського походження, здійснюється відповідно до Митного 

кодексу України на іншій (крім окупованої) території України з обов’язко-

вим наданням митниці документів, що підтверджують походження това-

рів з України, передбачених розділом II Митного кодексу України та/або 

відповідною міжнародною угодою. 

Перевірка даних, зазначених у поданій документації, може бути здійсне-

на митними органами України в порядку та у випадках, передбаче-

них Митним кодексом України та/або відповідною міжнародною угодою; 



Київська міська державна адміністрація 80 

3) норми частини другої статті 130, частини третьої статті 131, частини 

четвертої статті 136, статей 137-139, частини сьомої статті 430, статті 

432, пунктів 2, 4 і 5 частини першої статті 433, частин третьої та п’ятої 

статті 434, статті 435, 436 Митного кодексу України не застосовуються 

на території ВЕЗ "Крим"; 

4) Кабінет Міністрів України має право тимчасово обмежити поставки 

окремих товарів (робіт, послуг) та/або під окремими (всіма) митними 

режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України 

та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію. 

Таке рішення: 

а) приймається виключно з метою забезпечення безпеки держави, 

збереження громадського порядку та охорони здоров’я населення Украї-

ни; 

б) набирає чинності не раніше ніж через 30 календарних днів після 

його оприлюднення; 

в) не може призводити до порушення норм Закону України "Про за-

хист від недобросовісної конкуренції", іншого антимонопольного законо-

давства України у частині, що поширюється на покупців таких товарів 

(робіт, послуг) на іншій території України; 

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

з метою їх вільного обігу здійснюється у митному режимі імпорту із засто-

суванням норм законодавства України про державний санітарно-

епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фіто-санітарний, екологічний, 

радіологічний контроль, інших заходів тарифного і нетарифного регулю-

вання, з урахуванням положень статті 6 цього Закону. 

Поставка товарів, що мають митний статус українських товарів, з іншої 

території України на територію ВЕЗ "Крим" прирівнюється до митного 

режиму експорту, в тому числі для цілей тарифного та нетарифного регу-

лювання; 

6) товари, що перебували на території ВЕЗ "Крим" на день набрання 

чинності цим Законом, набувають митного статусу іноземних товарів з 

урахуванням положень статті 6 цього Закону. 

Фізичні особи (іноземці, особи без громадянства, громадяни України), 

які мають місце проживання на тимчасово окупованій території України, 

у тому числі ті, що тимчасово перебувають на іншій території України, а 

також юридичні особи та їх відокремлені підрозділи із місцезнаходжен-

ням на тимчасово окупованій території України для цілей здійснення мит-

них формальностей визнаються нерезидентами. 

(статті 6, 12 Закону України “Про створення вільної економічної зони 

"Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасо-

во окупованій території України”) 
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Яким чином суб'єкти господарювання, які залишаються на обліку в АР 

Крим та м. Севастополь, подають податкову звітність та сплачують подат-

ки? 

З цього питання Верховною Радою України прийнято Закон України від 

15 квітня 2014 року № 1210-VII "Про внесення змін до Бюджетного коде-

ксу України", який набрав чинності 26 квітня 2014 року. 

Питання визначення рахунків сплати податків і зборів належить до ком-

петенції Державної казначейської служби України. Довідково повідомляє-

мо, що інформація про реквізити бюджетних рахунків для сплати податків 

і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до адміністративно-

територіального устрою України оприлюднена на офіційному веб-порталі 

Міністерства доходів і зборів України у рубриці "Бюджетні рахун-

ки" (http://minrd.gov.ua/byudjetni-rahunki). 

 

Чи будуть застосовуватись штрафні санкції при несвоєчасній сплаті по-

даткових зобов'язань до суб'єктів господарювання, зареєстрованих в АР 

Крим? 

Відповідальність суб'єктів господарювання за вчинення порушень зако-

нів з питань оподаткування визначена главою 11 Податкового кодексу 

України. 

Окремої норми щодо визначення відповідальності для суб'єктів господа-

рювання, зареєстрованих в АР Крим та м. Севастополі, за порушення 

законодавства з питань оподаткування Кодексом не передбачено. 

 

Чи може суб'єкт господарювання повернути бланк торгового патенту на 

господарську одиницю, яка розміщена в АР Крим, до податкового органу 

на материковій частині України? 

Придбання суб'єктом господарювання торгового патенту для проваджен-

ня видів підприємницької діяльності, передбачених статтею 267 Податко-

вого кодексу України, здійснюється за місцем здійснення діяльності. 

Згідно із підпунктом 267.7.5 пункту 267.7 статті 267 Кодексу суб'єкт гос-

подарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу 

підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, пись-

мово повідомляє про це відповідному контролюючому органу. При цьому 

торговий патент підлягає поверненню контролюючому органу, який його 

видав. 

 

Чи звільняються від подання податкової звітності суб'єкти господарюван-

ня у зв'язку з мобілізацією до Збройних Сил України? 

Відповідно до вимог частини третьої статті 39 Закону України "Про війсь-

ковий обов'язок і військову службу" за громадянами України, які прохо-

дять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий пері-
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од не припиняється реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб - 

підприємців. 

Разом з тим, з 8 червня 2014 року набрав чинності Закон України від 20 

травня 2014 року № 1275-VII "Про внесення змін до деяких законодав-

чих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань 

під час проведення мобілізації" (далі - Закон № 1275), згідно з яким тим-

часово мобілізовані на військову службу підприємці і самозайняті особи 

звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової 

звітності з податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) або єдиного по-

датку, а також єдиного внеску (далі - ЄСВ) за себе на весь період такої 

служби. 

Мобілізовані підприємці чи самозайняті особи, що використовують у сво-

їй господарській діяльності працю найманих працівників, які продовжу-

ють працювати по найму під час мобілізації такого підприємця, зобов'я-

зані уповноважити іншу особу на виплату заробітної плати або інших до-

ходів найманим працівникам. У такому випадку обов'язок з нарахування 

та утримання ПДФО і ЄСВ з таких виплат на термін військової служби під-

приємця несе уповноважена особа. 

Обов'язок зі сплати ПДФО та ЄСВ за найманих працівників повинен              

здійснити демобілізований підприємець чи самозайнята особа протягом 

180 календарних днів з першого дня його демобілізації без нарахування 

штрафних та фінансових санкцій. 

Для отримання зазначених пільг демобілізований підприємець чи само-

зайнята особа зобов'язані протягом 10 днів після демобілізації надати 

органу Міністерства доходів і зборів України за місцем податкової реєст-

рації такі документи: 

заяву про надання пільги в довільній формі; 

копію військового квитка або копію іншого документа, виданого від-

повідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої 

особи на військову службу під час мобілізації. 

Крім того, за працівниками, призваними на військову службу за призо-

вом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, 

зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній 

заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали 

на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.            

Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку 

проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Вказані вище норми застосовуються з першого дня мобілізації і протягом 

всього періоду мобілізації відповідно до Указу Президента України від 17 

березня 2014 року № 303 "Про часткову мобілізацію". 
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Чи є дійсною реєстрація суб'єктів господарювання, які перебувають на 

обліку у АР Крим? 

Так. 

На сьогодні в умовах дестабілізації ситуації в АР Крим та місті Севастопо-

лі Міністерством юстиції України видано наказ від 14 березня 2014 року 

№ 525/5 "Про проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезна-

ходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб - підприєм-

ців", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 березня 2014 

року за № 358/25135. 

Зазначеним наказом передбачено, що суб'єкти господарювання, які за-

реєстровані на території АР Крим і в м. Севастополі та змінили своє міс-

цезнаходження / місце проживання, мають право звернутися до будь-

якого державного реєстратора України поза межами АР Крим та м. Се-

вастополя для внесення змін до Єдиного державного реєстру. 

Перелік документів, необхідний для проведення зазначеної реєстрації, 

визначено Законом України від 15 травня 2003 року № 755-IV "Про дер-

жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". 

При цьому слід зазначити, що документи, які подаються для проведення 

державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу або фізичну 

особу - підприємця, можуть надаватись особисто, надсилатися поштою 

або шляхом видачі їх під розписку за зверненням уповноважених             

представників суб'єктів господарювання щодо обов'язковості подальшої 

передачі державному реєстратору за новим місцезнаходженням / міс-

цем проживання. 

Враховуючи викладене, після проходження процедури реєстрації місця 

проживання або місця перебування у територіальній міграційній службі 

України платник податків має право звернутись до державного реєстра-

тора особисто, надіслати поштою або передати через уповноважених 

представників реєстраційну картку на проведення державної реєстрації 

змін до відомостей про фізичну особу - підприємця та документ, що                 

підтверджує сплату реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до 

відомостей про фізичну особу - підприємця. 

Після взяття на податковий облік платники сплачують податки, збори, єди-

ний внесок, подають податкові декларації (звіти, розрахунки) та викону-

ють інші обов'язки платників за новим місцезнаходженням / місцем про-

живання. 

Таким чином, до набрання чинності Законом "Про податковий та митний 

контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення 

економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" плат-

ник податків може змінити місце своєї реєстрації та сплачувати податки 

за новим місцезнаходженням. 
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Як здійснюється перереєстрація суб'єктів господарювання в органах до-

ходів і зборів у разі зміни місцезнаходження / місця проживання з тери-

торії АР Крим та м. Севастополя на місцезнаходження / місце проживан-

ня в областях та м. Києві? 

В умовах дестабілізації ситуації в АР Крим та м. Севастополі запровадже-

но механізм, який дозволяє перереєструвати свій бізнес на територію 

будь-якої області чи м. Києва і сплачувати податки відповідно до законо-

давства України. 

До 1 серпня 2014 року для реєстрації зміни свого місцезнаходження / 

місця проживання юридичній особі або фізичній особі - підприємцю, яка 

зареєстрована на території АР Крим або м. Севастополя, необхідно було 

звернутися до державного реєстратора реєстраційної служби України в 

областях та м. Києві відповідно до наказу Міністерства юстиції України 

від 14 березня 2014 року № 525/5 "Про проведення реєстраційних дій 

щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фі-

зичних осіб - підприємців". Починаючи з 1 серпня 2014 року набув чин-

ності наказ Міністерства юстиції України від 23 липня 2014 року                       

№ 1197/5 "Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання 

яких є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь", відповідно до 

якого проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання яких є АР 

Крим та м. Севастополь, здійснюється державними реєстраторами юри-

дичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційних служб територіа-

льних органів Міністерства юстиції України, відповідними державними 

реєстраторами згідно з цим наказом. 

Після отримання відомостей із Єдиного державного реєстру про зміну 

місцезнаходження / місця проживання відповідні контролюючі органи в 

областях або м. Києві здійснюють взяття на облік платників за новим 

місцезнаходженням / місцем проживання платника податків. 

Процедура зміни основного місця обліку платника податків з АР Крим та 

м. Севастополя в органі доходів і зборів за новим місцезнаходженням / 

місцем проживання здійснюється як при переведенні платника податків 

на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого. 

 

Щодо основних засобів, які належать юридич-
ним особам 
 

Будь-якій юридичній особі - резиденту України, яка змінює (змінила) своє 

місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію 

України, надається звільнення від будь-якого оподаткування (у тому числі 

згідно із статтею 271 Митного кодексу України) основних засобів і мало-

цінних та швидкозношуваних предметів, що належать юридичним осо-
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бам, які переносять місце своєї діяльності з тимчасово окупованої тери-

торії на іншу територію України, та вивозяться для подальшого викорис-

тання у господарській діяльності, за умови, що ці основні засоби перебу-

вали на балансі підприємства станом на 1 січня 2014 року у вільному 

обігу на території України. 

Такі основні засоби можуть бути відчуженими до їх введення в експлуата-

цію за новим місцем розташування на іншій території України чи протя-

гом 12 місяців після такого введення в експлуатацію за умови сплати 

податків, зборів згідно із статтею 30 Податкового кодексу України. 

Відповідна норма визначена пунктом "б" частини 15.1 статті 15 Закону 

України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII "Про створення вільної еко-

номічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної                       

діяльності на тимчасово окупованій території України". 

 

Відповідно до частини 3 статті 11 Закону України “Про забезпечення 

прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України” за 

фізичними особами, незалежно від набуття ними статусу біженця чи ін-

шого спеціального правового статусу, підприємствами, установами, орга-

нізаціями зберігається право власності та інші речові права на майно, у 

тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знахо-

дяться на тимчасово окупованій території, якщо воно набуте відповідно 

до законів України. 

Враховуючи зазначене, відображення активів у бухгалтерському обліку 

здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів з бухгал-

терського обліку та фінансової звітності. Законодавчі підстави для вне-

сення змін до обліку об'єктів державної власності, які знаходяться на тим-

часово окупованій території, відсутні. Вирішення питання буде забезпе-

чено окремим нормативно-правовим актом. 

У квартальній звітності майно, активи і зобов'язання, що перебувають на 

тимчасово окупованій території, у фінансовій звітності відображаються у 

сумі залишків на початок року. 

Лист Міністерства фінансів України від 29 квітня 2014 року № 31-08430

-10-10/10149) 

 

Особливості переміщення товарів українського 
походження з тимчасово окупованої території 
 

Товари, які відповідають критеріям повністю вироблених, достатньо пе-

рероблених чи ввезені на митну територію України та випущені для віль-

ного обігу на тимчасово окупованій території України, вважаються това-

рами походженням з України та вільно переміщуються на іншу територію 

України без застосування будь-якого мита. Це відбувається за умови по-



Київська міська державна адміністрація 86 

дання сертифіката про походження товару з України. Такий сертифікат 

видається торгово-промисловими палатами України на іншій території 

України. 

Для підтвердження походження товарів, що виготовляються у вільній еко-

номічній зоні "Крим", застосовуються сертифікати форми У-1. 

У разі надання при митному оформленні зазначеного сертифіката до то-

варів не застосовується будь-яке мито (ввізне мито; сезонне мито; спеці-

альне мито, антидемпінгове мито, компенсаційне мито). 

(стаття 6 Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" 

та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово оку-

пованій території України") 

 

Щодо діяльності банківських установ на тимча-
сово окупованій території 
 

Відкликано та анульовано банківські ліцензії та генеральні ліцензії на 

здійснення валютних операцій та припинити участь у системі електронних 

платежів Національного банку України таких банків, що розташовані на 

території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя: ПАТ 

“Чорноморський банк реконструкції і розвитку”та ПАТ “Морський”. 

Скасовано реєстрацію договорів про членство/участь вказаних банків у 

міжнародних платіжних системах, створених нерезидентами. 

Заборонено банкам, які уклали агентські договори з юридичними особа-

ми (комерційними агентами), надавати фінансові послуги своїм клієнтам 

на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. 

Заборонено банкам України: 

встановлювати кореспондентські відносини з банками України та/або 

іноземними банками, іншими кредитними або фінансовими установами, 

що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автоном-

ної Республіки Крим і міста Севастополя; 

відкривати відокремлені підрозділи на території Автономної Республі-

ки Крим і міста Севастополя. 

Зобов'язано банки України: 

припинити кореспондентські відносини з банками України та/або іно-

земними банками, іншими кредитними або фінансовими установами, 

що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автоном-

ної Республіки Крим і міста Севастополя; 

припинити діяльність відокремлених підрозділів, що розташовані на 

території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, та протягом 

місяця. 

(постанова Правління Національного банку України від 6 травня 2014 

року № 260) 
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Правовий режим вільної економічної зони 
"Крим" 
 

На території ВЕЗ "Крим" діє особливий правовий режим економічної     

діяльності фізичних та юридичних осіб, у тому числі особливий порядок 

застосування норм регуляторного, податкового та митного законо-

давства України, а також особливий режим внутрішньої та зовнішньої 

міграції фізичних осіб. 

У межах ВЕЗ "Крим" створюється вільна митна зона, що за своїм функці-

ональним типом є одночасно вільною митною зоною комерційного, сер-

вісного та промислового типу згідно із статтею 430 Митного кодексу 

України. 

Митні формальності, пов'язані з переміщенням товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення та громадян через адміністративний 

кордон ВЕЗ "Крим", здійснюються у зонах митного контролю, розташова-

них у місцях, визначених статтею 329 Митного кодексу України. 

(стаття 4 Закону України Про створення вільної економічної зони "Крим" 

та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово оку-

пованій території України”) 

 

Справляння податків на території вільної еконо-
мічної зони "Крим" 
 

На території ВЕЗ "Крим" не справляються загальнодержавні податки та 

збори, визначені статтею 9 Податкового кодексу України, та збір на               

обов'язкове державне пенсійне страхування, передбачений Законом 

України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування". 

Взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території 

ВЕЗ "Крим", та особами, які мають податкову адресу на іншій території 

України, є контрольованими операціями згідно із статтею 39 Податкового 

кодексу України. 

Фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична 

особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу 

(місцезнаходження) на території ВЕЗ "Крим", прирівнюються з метою 

оподаткування до нерезидента. 

Фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична 

особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу 

(місцезнаходження) на іншій території України, прирівнюються з метою 

оподаткування до резидента. 

Норми пункту 103.1 статті 103 Податкового кодексу України не застосо-

вується до осіб, прирівняних до нерезидентів. Норми статей 154, 155, 
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157, 158 Податкового кодексу України не поширюються на доходи осіб, 

прирівняних до резидентів  

Стаття 160 Податкового кодексу України застосовується з урахуванням 

того, що пільги, встановлені для оподаткування доходів, визначених      

підпунктом "і" пункту 160.1 статті 160 Податкового кодексу України, не 

застосовуються, а призи, що надаються (виплачуються) на користь осіб, 

прирівняних до нерезидента або резидента, підлягають оподаткуванню 

при їх виплаті (видачі) та за їх рахунок за подвійною основною ставкою, 

встановленою у пункті 151.1 статті 151 Податкового кодексу України (з 

урахуванням підрозділу 4 пункту 10 Розділу XX "Перехідні положення" 

Податкового кодексу України). 

Будь-які доходи з джерелом їх походження з території ВЕЗ "Крим", одер-

жані особою, прирівняною до резидента, підлягають оподаткуванню як 

іноземні доходи за загальними правилами, встановленими Податковим 

кодексом України. 

Доходи найманих працівників, які мають постійне місце проживання на 

території ВЕЗ "Крим", як заробітна плата та інші подібні виплати та                

компенсації, що виплачуються роботодавцем з місцезнаходженням на 

іншій території України, оподатковуються за загальними правилами за 

місцезнаходженням такого роботодавця. 

На території ВЕЗ "Крим" можуть справлятися місцеві податки та збори, 

визначені статтею 10 Податкового кодексу України, з урахуванням цих 

норм. 

Фізична особа, яка має податкову адресу на іншій території України ніж 

ВЕЗ "Крим", зобов'язана задекларувати об'єкти житлової нерухомості, що 

перебувають у її власності та знаходяться на території ВЕЗ "Крим", з ме-

тою: 

а) визначення загальної бази оподаткування податком на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до пункту 265.3 статті 

265 Податкового кодексу України; 

б) отримання пільг з податку на нерухоме майно, відмінне від земель-

ної ділянки, відповідно до пункту 265.4 статті 265 Податкового кодексу 

України. 

(стаття 5 Закону України “Про створення вільної економічної зони 

"Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасо-

во окупованій території України”) 

 

Під час тимчасової окупації справляння податків і зборів, єдиного соціа-

льного внеску та застосування реєстраторів розрахункових операцій від-

носно території ВЕЗ "Крим" діють з урахуванням того, що: 

1) загальнодержавні податки і збори, визначені статтею 9 Податково-

го кодексу України, статтею 271 Митного кодексу України, єдиний вне-

сок, встановлений Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на 
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загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та збір на           

обов'язкове державне пенсійне страхування, справляння якого здійсню-

ється відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове державне 

пенсійне страхування", не справляються з доходів, отриманих юридични-

ми особами (їх відокремленими підрозділами) та фізичними особами на 

тимчасово окупованій території, операцій та/або з інших об'єктів оподат-

кування (в тому числі об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням) на тимчасо-

во окупованій території. 

Особи, які перебували на обліку в контролюючих органах або мали міс-

цезнаходження (місце проживання) на території Автономної Республіки 

Крим або міста Севастополя на початок тимчасової окупації, звільняють-

ся від обов'язків сплати єдиного внеску, передбаченого Законом України 

"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соці-

альне страхування" та виконання вимог Закону України "Про застосуван-

ня реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг" під час провадження їхньої підприємницької діяль-

ності на тимчасово окупованій території України. 

Такі особи мають право на добровільну сплату єдиного внеску, передба-

ченого Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальноо-

бов'язкове державне соціальне страхування", у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України або уповноваженим органом з питань Кри-

му. 

Особи, які перебували на обліку в контролюючих органах або мали міс-

цезнаходження (місце проживання) на території Автономної Республіки 

Крим або міста Севастополя на початок тимчасової окупації, звільняють-

ся від обов'язку подання до контролюючих органів декларацій (крім мит-

них декларацій), звітності та інших документів, пов'язаних з обчисленням 

і сплатою податків і зборів протягом строку такої тимчасової окупації та 

після її завершення; 

2) марки акцизного податку, що залишаються невикористаними ста-

ном на дату набрання чинності цим Законом виробниками алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів, що були зареєстровані на тимчасово оку-

пованій території до початку тимчасової окупації: 

а) або використовуються такими виробниками на іншій території 

України за умови сплати належних сум акцизного податку; 

б) або у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, переда-

ються іншим виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів, за-

реєстрованим на іншій території України. У цьому випадку такі інші виро-

бники відшкодовують витрати, понесені на оплату вартості виготовлення 

зазначених марок акцизного податку на погоджених між сторонами умо-

вах, та сплачують належні суми акцизного податку; 
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в) або повертаються контролюючому органу - продавцю марок акциз-

ного податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У 

цьому випадку: 

сума сплаченого акцизного податку повертається такому виробнику 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів або за його бажанням врахо-

вується у зменшення його зобов'язань з акцизного податку в наступних 

податкових періодах; 

витрати, понесені на оплату вартості виготовлення зазначених марок 

акцизного податку, не відшкодовуються; 

контролюючий орган приймає рішення про знищення таких марок 

акцизного податку або про їх видачу іншим виробникам алкогольних на-

поїв та тютюнових виробів, зареєстрованим на іншій території України, 

без справляння плати за виготовлення таких марок. Порядок знищення 

або видачі таких марок акцизного збору встановлюється Кабінетом             

Міністрів України або уповноваженим органом з питань Криму; 

3) з 1 червня 2014 року вважається анульованою податкова реєстра-

ція осіб, які станом на 31 травня 2014 року мали місцезнаходження 

(місце проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на 

території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя. 

Така податкова реєстрація може бути відновленою після евакуації особи 

на іншу територію України згідно із статтею 15 цього Закону у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади з питань оподат-

кування, або внаслідок завершення строку тимчасової окупації; 

4) у разі ввезення на іншу територію України тютюнових виробів або 

алкогольних напоїв, що були вироблені на тимчасово окупованій терито-

рії до набрання чинності цим Законом, платник податку подає контролю-

ючому органу разом з іншими документами, передбаченими Митним 

кодексом України, примірник заявки-розрахунку з відміткою продавця 

марок акцизного податку про сплату виробником сум податку з алкоголь-

них напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неде-

натурований, до відповідного бюджету в повному обсязі та/або примір-

ник заявки-розрахунку з відміткою продавця марок акцизного податку 

про сплату платником податку сум податку з алкогольних напоїв, для ви-

робництва яких не використовується спирт етиловий неденатурований, 

до державного бюджету в повному обсязі; 

5) для отримання права на податкову соціальну пільгу, передбачену 

статтею 169 Податкового кодексу України, фізична особа - резидент зо-

бов'язана задекларувати доходи, що мають джерело походження з тери-

торії ВЕЗ "Крим", та подати декларацію про відсутність громадянства дер-

жави-окупанта; 

6) будь-які податки, збори (обов'язкові платежі), стягнуті на території 

ВЕЗ "Крим", не змінюють розмір податкових зобов'язань з податків, збо-
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рів (обов'язкових платежів), нарахованих (що підлягають стягненню) на 

іншій території України; 

7) будь-які доходи з джерелом їхнього походження з території ВЕЗ 

"Крим", одержані фізичною, юридичною особами, прирівняними до рези-

дентів, оподатковуються за правилами, встановленими для іноземних 

доходів; 

8) під час тимчасової окупації норми статті 5 цього Закону не застосо-

вуються; 

9) будь-які доходи з джерелом їхнього походження з іншої території 

України, що нараховуються (виплачуються) на користь осіб, прирівняних 

до нерезидентів, оподатковуються за правилами, встановленими для 

їхньої виплати (репатріації) за кордон України; 

10) платники податку на прибуток підприємств, які мають відокремле-

ні підрозділи на території ВЕЗ "Крим", та платники зазначеного податку із 

місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим", які мають відокремлені 

підрозділи на іншій території України, не можуть сплачувати податок на 

прибуток підприємств на консолідованій основі; 

11) до платників податків, які станом на початок тимчасової окупації 

мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим та міс-

та Севастополя, не застосовуються фінансові та штрафні санкції за пору-

шення вимог порядку подання, обчислення, правильності заповнення 

податкових декларацій (податкової звітності) та повноти сплати сум подат-

ків і зборів; 

12) зупиняється застосування до платників податків із місцезнахо-

дженням на території ВЕЗ "Крим" норм статей 59, 60, 87 - 101, 124, 126 

і 129 Податкового кодексу України. 

Податкова інформація про суми податкового боргу платників податків із 

місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим" зберігається та опрацьову-

ється в інформаційних базах контролюючих органів в окремому 

(позабалансовому) порядку. 

(стаття 12 Закону України “Про створення вільної економічної зони 

"Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасо-

во окупованій території України”) 

 

Дія валютного та платіжних режимів у межах ві-
льної економічної зони "Крим" 
 

На території ВЕЗ "Крим" може застосовуватися мультивалютний режим, 

за яким в оплату вартості товарів (робіт, послуг), що продаються 

(надаються) у межах ВЕЗ "Крим", приймається як гривня, так і валюти 

іноземних країн, включені Національним банком України до 1 - 2 груп 

Класифікатора іноземних валют та банківських металів. 
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Будь-які безготівкові платежі (перекази) з території ВЕЗ "Крим" на іншу 

територію України чи з іншої території України на територію ВЕЗ "Крим" 

здійснюються виключно у гривні або у вільно конвертованій валюті.           

Особливості режиму таких платежів (переказів) встановлюються Націона-

льним банком України. 

Операції, передбачені пунктом 9.1 цієї статті, не потребують індивідуаль-

ної ліцензії Національного банку України, визначеної пунктом 4 статті 5 

Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання 

і валютного контролю". 

Фізичні особи мають право ввезти на територію ВЕЗ "Крим" або вивезти 

з неї на іншу територію України готівкові кошти або банківські метали на 

суму, встановлену Національним банком України згідно з Декретом Кабі-

нету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного 

контролю" та відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-

хом, або фінансуванню тероризму". 

На територію ВЕЗ "Крим" поширюються норми Закону України "Про пла-

тіжні системи та переказ коштів в Україні" з урахуванням того, що: 

а) електронні платіжні засоби, емітовані на території ВЕЗ "Крим", у 

тому числі як мобільний платіжний інструмент, не можуть використовува-

тися на іншій території України з метою ініціювання будь-якого грошово-

го переказу; 

б) електронні платіжні засоби, емітовані внутрішньодержавною платі-

жною системою або міжнародними платіжними системами, можуть вико-

ристовуватися на території ВЕЗ "Крим". 

Вимоги законодавства України щодо обов'язкового продажу надходжень 

(в тому числі виручки) в іноземній валюті не застосовуються до юридич-

них осіб (філій, відділень, інших відокремлених підрозділів юридичних 

осіб) з місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим". 

На операції, що здійснюються між резидентами України та особами з 

місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим", а також на розрахунки за 

такими операціями не поширюються норми Закону України "Про поря-

док здійснення розрахунків в іноземній валюті". 

(стаття 9 Закону України “Про створення вільної економічної зони 

"Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасо-

во окупованій території України”) 

 

Під час режиму тимчасової окупації валютний та платіжний режими діють 

з урахуванням того, що: 

1) система електронних платежів Національного банку України та             

внутрішньодержавні платіжні системи, платіжними організаціями яких є 

резиденти України, не застосовуються на тимчасово окупованій території 

України; 
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2) переміщення готівкової валюти держави-окупанта через адмініст-

ративний кордон ВЕЗ "Крим" забороняється, за винятком її переміщення 

фізичними особами в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 гри-

вень, за умови усного декларування посадовій особі митниці; 

3) залучення на території України вкладів (депозитів) та/або надання 

позик (кредитів), виражених у валюті держави-окупанта, забороняється; 

4) Національний банк України може встановити особливий порядок 

ввезення на територію України готівкової валюти держави-окупанта че-

рез інші ділянки державного кордону України та/або особливий порядок 

обміну валюти держави-окупанта на гривню на іншій території України, 

обмежити чи заборонити такий обмін на строк тимчасової окупації; 

5) валютний резерв України не може містити валюту, емітовану дер-

жавою-окупантом, або цінні папери (інші боргові інструменти), виражені 

у валюті держави-окупанта. 

(стаття 12 Закону України “Про створення вільної економічної зони 

"Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасо-

во окупованій території України”) 

 

Особливості трудових відносин на території ві-
льної економічної зони "Крим" 
 

На громадян України, які постійно або тимчасово проживають на терито-

рії ВЕЗ "Крим" та/або перебувають у трудових відносинах з роботодав-

цем, який має місцезнаходження на території ВЕЗ "Крим", поширюються 

положення конвенцій Міжнародної організації праці, згода на обов'язко-

вість яких надана Україною, принципи Тристоронньої декларації засад, 

котрі стосуються багатонаціональних корпорацій та соціальної політики 

1977 року, а також законодавство України про працю. 

(стаття 11 Закону України “Про створення вільної економічної зони 

"Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасо-

во окупованій території України”) 

 

Увага! 

Розрахунки між суб'єктами господарювання і фізичними особами, місце-

знаходження/місце проживання яких є материкова частина України, та 

суб'єктами господарювання і фізичними особами, місцезнаходження/

місце проживання яких є тимчасово окупована територія України мають 

здійснюватись у національній валюті України. 

(лист Національного банку України від 15 серпня 2014 року № 25-

109/45014) 
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Зареєстрована (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 дже-

рел фінансування. Порядок фінансування навчання категорії осіб, які 

були зараховані у навчальні заклади на тимчасово окупованій територій 

або в зоні проведення антитерористичної операції, на навчання за раху-

нок коштів державного бюджету, встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

(стаття 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб») 

 

Переведення студентів, аспірантів і докторантів 
з вищих навчальних закладів та наукових уста-
нов, розташованих на тимчасово окупованій те-
риторії України  
 

Переведення незалежно від курсу (року навчання), освітньо-

кваліфікаційних рівнів і форм навчання здійснюється керівником нав-

чального закладу, до якого переводиться студент, без погодження з МОН 

України або центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні 

якого перебуває такий навчальний заклад.  

 

У разі відсутності у навчальному закладі вільних місць на напрямах підго-

товки (спеціальностях), на які здійснюється переведення, що фінансують-

ся за рахунок коштів державного бюджету, переведення здійснюється за 

рахунок вакантних місць з інших напрямів підготовки (спеціальностей) 

відповідних курсів (років навчання), що фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету.  

 

За відсутності вакантних місць на інших напрямах підготовки 

(спеціальностях) відповідних курсів (років навчання) керівник навчально-

го закладу звертається до МОН України або центрального органу вико-

навчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває навчальний заклад, із 

запитом щодо вирішення питання фінансування додаткового обсягу дер-

жавного замовлення.  

 

Для переведення на навчання заявник звертається до керівника нав-

чального закладу, до якого він переводиться, з письмовою заявою, до 

якої додається залікова книжка (академічна довідка). Згода керівника 

Гарантії у сфері освіти 
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навчального закладу, з якого переводиться студент, не обов'язкова.  

 

У разі відсутності залікової книжки, академічної довідки до заяви дода-

ються копія документа, що посвідчує особу, та інформація про навчання 

(курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність), успішність), що 

перевіряються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.  

 

У разі звернення особи, яка навчається у відокремленому структурному 

підрозділі навчального закладу, розташованого на тимчасово окупованій 

території України, керівник базового вищого навчального закладу, розта-

шованого в іншому регіоні України, невідкладно забезпечує переведен-

ня до базового вищого навчального закладу чи його відокремленого 

структурного підрозділу, який розташований в іншому регіоні України.  

 

Поновлення на навчання осіб, які були відраховані з навчальних закла-

дів, розташованих на тимчасово окупованій території України, до нав-

чальних закладів, розташованих на території інших регіонів України,   

здійснюється відповідно до цього Порядку.  

(наказ Міністерства освіти і науки України від 7 травня 2014 року                   

№ 556) 

 

Видача документів про загальну середню освіту 
держаного зразка 
 

Орган управління освітою Херсонської обласної державної адміністрації є 

уповноваженим органом з питань організації зберігання, обліку та видачі 

випускникам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах 

на тимчасово окупованій території України у 2014 році і не змогли отри-

мати відповідний документ про освіту за місцем навчання, документів 

про освіту і додатків до них.  

 

Навчальні заклади здійснюють видачу документів про освіту і додатків до 

них за письмовою заявою випускника або його законного представника. 

Письмова заява про отримання документа про освіту і додатка до нього 

подається до навчального закладу особисто випускником або його закон-

ним представником. Посадова особа навчального закладу повинна вста-

новити особу випускника або особу та повноваження його законного 

представника згідно з пред'явленим документом.  

 

Додаток до документа про освіту заповнюється на підставі довідки з             

навчального закладу на тимчасово окупованій території України, у якому 

навчався випускник, або інших письмових даних (витяг з особової спра-

ви, табель навчальних досягнень, документ про відповідний рівень зага-
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льної середньої освіти, у тому числі інших країн, тощо) щодо результатів 

річного оцінювання навчальних досягнень цієї особи та результатів її дер-

жавної підсумкової атестації (за наявності).  

 

У разі відсутності довідки або інших письмових даних щодо результатів 

річного оцінювання навчальних досягнень випускника навчальний               

заклад здійснює оцінювання навчальних досягнень такого випускника 

протягом трьох робочих днів з дати подання письмової заяви про отри-

мання документа про освіту і додатка до нього. З цією метою наказом 

керівника навчального закладу створюється комісія, до складу якої вхо-

дять: голова комісії (керівник навчального закладу або його заступник), 

педагогічні працівники, які викладають предмети, з яких здійснюється 

річне оцінювання навчальних досягнень. Голова комісії визначає графік 

та форму проведення річного оцінювання знань випускника з відповід-

них навчальних предметів. Результати річного оцінювання оформлюють-

ся протоколом, який підписують усі члени комісії, та використовуються 

для заповнення додатка до документа про освіту.  

 

У разі відсутності довідки або інших письмових даних щодо результатів 

державної підсумкової атестації випускника він вважається таким, що 

звільнений від державної підсумкової атестації, про що зазначається у 

додатку до документа про освіту. У такому випадку обрахунок середнього 

бала документа про освіту здійснюється за результатами річного оціню-

вання навчальних досягнень.  

(наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2014 року                

№ 570) 

 

Видача документів про вищу освіту держаного 
зразка 
 

У разі якщо випускник повністю виконав вимоги навчального плану, 

пройшов державну атестацію у вищому навчальному закладі, розташова-

ному на тимчасово окупованій території України, та відмовився від отри-

мання документа про вищу освіту зразка, не передбаченого законо-

давством України, МОН України за заявою випускника визначає вищий 

навчальний заклад I - IV рівнів акредитації, розташований в інших регіо-

нах України, який забезпечить замовлення і видачу документа про вищу 

освіту та додатка до нього згідно з Порядком замовлення документів. В 

обов'язковому порядку випускник додає до заяви копію документа, що 

посвідчує особу, а також залікову книжку або академічну довідку. У разі 

відсутності у Випускника залікової книжки або академічної довідки інфор-

мація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки 

(спеціальність), успішність) перевіряється в Єдиній державній електрон-
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ній базі з питань освіти.  

 

Якщо випускник отримав документ про вищу освіту зразка, не передба-

ченого законодавством України, у вищому навчальному закладі, розта-

шованому на тимчасово окупованій території України, та бажає отримати 

документ про вищу освіту та додаток до нього встановленого законодав-

ством України зразка, МОН України за заявою Випускника визначає ви-

щий навчальний заклад I - IV рівнів акредитації, розташований в інших 

регіонах України, який забезпечить замовлення і видачу документа про 

вищу освіту та додатка до нього згідно з Порядком замовлення докумен-

тів. В обов'язковому порядку випускник додає до заяви копію документа, 

що посвідчує особу, а також копію документа про вищу освіту зразка, не 

передбаченого законодавством України, який він отримав у вищому на-

вчальному закладі, розташованому на тимчасово окупованій території 

України.  

 

Замовлення та видачу виправленого документа про вищу освіту держав-

ного зразка та додатка до нього або дубліката документа про вищу освіту 

державного зразка та додатка до нього Випускнику вищого навчального 

закладу, розташованого на тимчасово окупованій території України, за-

безпечує у 2014 році в установленому Порядком замовлення документів 

порядку визначений МОН України вищий навчальний заклад, розташова-

ний в інших регіонах України.  

 

У разі відсутності можливостей у відокремленого структурного підрозділу, 

розташованого на тимчасово окупованій території України, вищого                

навчального закладу здійснити замовлення та видачу документів про 

вищу освіту державного зразка та додатків до них замовлення та видачу 

документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випуск-

никам забезпечує відповідно до Порядку замовлення документів базо-

вий вищий навчальний заклад.  

(наказ Міністерства освіти і науки України від 28 травня 2014 року                  

№ 655) 

 

Видача дублікатів та виправлених документів 
про загальну середню освіту держаного зразка 
 

Дублікати виготовляються в разі втрати, неотримання випускником, який 

здобув загальну середню освіту в навчальних закладах на тимчасово 

окупованій території України та в навчальних закладах окремих населе-

них пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному 

обсязі свої повноваження, за місцем навчання документа про загальну 
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середню освіту державного зразка, а також у разі його пошкодження, що 

призвело до порушення цілісності чи до знищення всіх або більшості рек-

візитів, відсутність яких унеможливлює встановлення особи випускника.  

Органи управління освітою обласних державних адміністрацій та орган 

управління освітою Київської міської державної адміністрації є уповнова-

женими органами з питань організації замовлення, обліку та видачі     

випускникам дублікатів, виправлених документів і додатків до них. 

 

Дублікат, виправлений документ і додаток до них видаються за письмо-

вою заявою випускника або його законного представника, що особисто 

подається будь-якому загальноосвітньому навчальному закладу відповід-

ного ступеня за місцем проживання чи перебування випускника або йо-

го законного представника. У письмовій заяві зазначаються прізвище, 

ім'я та по батькові, місце проживання чи перебування, телефон (за наяв-

ності) випускника; назва документа про загальну середню освіту держав-

ного зразка, дублікат якого виготовляється або який підлягає виправлен-

ню, найменування навчального закладу на тимчасово окупованій терито-

рії України або навчального закладу населеного пункту Донецької або 

Луганської області, на території якого органи державної влади тимчасово 

не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, 

дата його закінчення випускником, інші відомості, якщо випускник або 

його законний представник вважають їх суттєвими для видачі дубліката 

або виправленого документа. Посадова особа навчального закладу по-

винна встановити особу випускника або особу та повноваження його 

законного представника згідно з пред'явленим документом, що посвідчує 

особу.  

 

До заяви про виготовлення дубліката додаються: 

1) підтвердження про оплату послуги з виготовлення дубліката; 

2) довідка з навчального закладу на тимчасово окупованій території 

України або з навчального закладу населеного пункту Донецької або Лу-

ганської області, у якому навчався випускник, щодо результатів річного 

оцінювання його навчальних досягнень та результатів державної підсум-

кової атестації (за наявності) або інші письмові дані щодо результатів 

річного оцінювання навчальних досягнень випускника (витяг з особової 

справи, табель навчальних досягнень, документ про відповідний рівень 

загальної середньої освіти, у тому числі інших країн, тощо) та результатів 

його державної підсумкової атестації (за наявності). 

 

У разі відсутності довідки або інших письмових даних щодо результатів 

річного оцінювання навчальних досягнень навчальний заклад здійснює 

оцінювання навчальних досягнень такого випускника. 
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До заяви про виготовлення виправленого документа додаються: 

1) підтвердження про оплату послуги з виготовлення виправленого 

документа; 

2) документ про загальну середню освіту державного зразка, що під-

лягає виправленню, та копія першої сторінки паспорта або копія докуме-

нта органу реєстрації актів громадянського стану про зміну статі. 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2014 року                      

№ 917) 

 

Механізм надання (розміщення) додаткових 
місць державного замовлення на підготовку фа-
хівців, наукових, науково-педагогічних кадрів 
для громадян України, які проживають на тимча-
сово окупованій території або переселилися з 
неї та за результатами конкурсного відбору  
вступників у державні і комунальні вищі навча-
льні заклади не потрапили до переліку осіб, які 
рекомендовані вищим навчальним закладом до 
зарахування на місця державного замовлення 
 

Зарахування на навчання до вищих навчальних закладів вступників - 

випускників 2014 року здійснюється на підставі документів про здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатків до них з поданням 

протягом шести місяців довідки, передбаченої статтею 6 Закону України 

“Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тим-

часово окупованій території України”.  

 

У разі наявності вступників центральний орган виконавчої влади, до сфе-

ри управління якого належить навчальний заклад (далі - державний за-

мовник), за зверненням керівника вищого навчального закладу (далі - 

виконавець державного замовлення) надає (розміщує) додаткові місця 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних кадрів (далі - державне замовлення) з урахуванням напря-

му підготовки (спеціальності), обраного вступником.  

(постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 450, 

лист Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2014 року                   

№ 1/9-462)) 
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Зверніть увагу! 

 

Тимчасово припинено доступ до відомостей та даних, які містяться в Єди-

ній державній електронній базі з питань освіти, прийняття замовлень на 

виготовлення та видачі документів (бланків документів) про освіту дер-

жавного зразка і студентських (учнівських) квитків навчальним закладам, 

іншим підприємствам, установам, організаціям та їх відокремленим  

структурним підрозділам, що розташовані в населених пунктах, на тери-

торії яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійсню-

ють не в повному обсязі свої повноваження, та які не були переміщені з 

території проведення антитерористичної операції.  

 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2014 року 

№ 1365) 
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Регіональний штаб з питань, пов’язаних із соціальним 
забезпеченням громадян України, які переміщуються  

з тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції, працює в приміщенні 

Центрального залізничного вокзалу м. Києва  
(зал очікування №2). 

(044) 481-14-90  
(044) 481-14-92 



Контактний центр 15-51 

вул. Хрещатик, 36 

м. Київ, 01044 

Київська міська державна адміністрація 

Актуальний перелік вакансій 

Київського міського центру зайнятості 

розміщений на Інтернет-сайті 
 

www.trud.gov.ua 

http://www.trud.gov.ua

