
 

 

 

 

 

 

 

 
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО  

ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО  

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ 
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Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

28 березня 2017р. 
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Про затвердження Переліку та обсягів товарів,  

дозволених для переміщення до/з  

гуманітарно-логістичних центрів та 

через лінію зіткнення 

 

Відповідно до пунктів 9, 31 Порядку переміщення товарів до району або з 

району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 99, підпункту 19               

пункту 4 Положення про Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 376, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Перелік товарів, дозволених для переміщення                       

до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення (далі – Перелік), 

що додається. 



2. Суб’єкти господарювання переміщують товари згідно з Переліком з 

контрольованої території до гуманітарно-логістичних центрів в обсягах, 

заявлених (у вигляді орієнтовного плану реалізації товарів) при здійсненні 

контрольних заходів, а з гуманітарно-логістичних центрів на контрольовану 

територію в обсягах, що складають різницю між завезеними та реалізованими 

ними товарами. 

3. Установити, що фізичні особи переміщують до/з гуманітарно-

логістичних центрів та через лінію зіткнення в обох напрямках товари згідно з 

Переліком у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі автомобільним 

транспортом. 

4. Установити такі обсяги товарів (крім особистих речей та підакцизних 

товарів), що переміщуються фізичними особами: 

через лінію зіткнення з неконтрольованої території на контрольовану 

територію та у зворотному напрямку – товари, сумарна фактурна вартість яких 

не перевищує еквівалент 10000 гривень та сумарна вага яких не перевищує 75 

кг на одну особу; 

з контрольованої території до гуманітарно-логістичних центрів – товари, 

сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 гривень та 

сумарна вага яких не перевищує 75 кг на одну особу; 

з гуманітарно-логістичних центрів на неконтрольовану територію – 

товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 гривень 

та сумарна вага яких не перевищує 75 кг на одну особу. 

Фізичні особи, що прямують через лінію зіткнення з неконтрольованої 

території до гуманітарно-логістичних центрів, мають право переміщувати 

особисті речі відповідно до Переліку. 

Особисті речі та підакцизні товари переміщуються в обсягах, визначених в 

Переліку. 

5. Установити, що підакцизні товари мають право переміщувати 

громадяни, яким виповнилося 18 років. 

6. Відділу правового забезпечення Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України                 

(Павловський А. Б.) забезпечити подання цього наказу в установленому 

порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

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

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного 

секретаря Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України Злакомана С. Л. 

 

Міністр         В. О. ЧЕРНИШ 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України 

24 березня 2017 № 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-

логістичних центрів та через лінію зіткнення 

 

Харчові продукти: 

борошно пшеничне, житнє; 

хлібобулочні вироби; 

макаронні вироби; 

крупи; 

яловичина; 

свинина; 

сало; 

м'ясо птиці; 

риба та морепродукти; 

ковбасні вироби; 

напівфабрикати; 

молоко; 

сметана; 

сири м’які, тверді; 

масло; 

яйця курячі; 

цукор; 

олія соняшникова; 

сіль; 

прянощі; 

овочі; 

фрукти; 

кондитерські вироби; 

діабетичні товари харчового призначення. 

 

 



Непродовольчі товари: 

побутова хімія; 

письмове та канцелярське приладдя; 

друкована продукція (періодичні видання, книги тощо) 

товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби; 

одяг, білизна, взуття (та інша галантерея); 

дрібна побутова техніка; 

лікарські засоби у визначенні Закону України «Про лікарські засоби» – не 

більше п’яти упаковок або п’яти одиниць кожного найменування; 

вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини 

та контролю за її станом. 

 

Підакцизні товари: 

200 сигарет, або 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною 

вагою, що не перевищує 250 грамів; 

5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22 %) 

алкогольних напоїв. 

 

Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей 

громадян: 

товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що 

забезпечує потреби однієї особи на період поїздки; 

одяг, білизна, взуття, що призначені виключно для власного користування і 

мають ознаки таких, що були у користуванні; 

особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають 

ознаки таких, що були в користуванні (на особі в обґрунтованій кількості); 

платіжні картки – не більше 3 одиниць;  

один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера разом з обґрунтованою кількістю 

додаткового приладдя; 

переносні музичні інструменти – не більше двох штук; 

один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, 

диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, 

платівок, дисків; 

один переносний радіоприймач; 

стільникові (мобільні) телефони – не більше двох штук; 

один телевізор; 

переносний персональний комп'ютер – не більше одної одиниці і 

периферійне обладнання та приладдя до нього; флеш-карти – не більше трьох 

штук; 

калькулятори, електронні книжки – не більше двох штук; 

звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає 

кількості дітей, які перетинають лінію зіткнення разом із громадянином, а у разі 

відсутності дітей – не більше однієї одиниці; 

одна інвалідна коляска на кожну особу з інвалідністю, а у разі відсутності 

особи з інвалідністю – не більше однієї одиниці; 

індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення 

життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в 



користуванні; 

лікарські засоби у кількості, що не перевищує двох упаковок кожного 

найменування на одну особу (крім лікарських засобів, що містять наркотичні чи 

психотропні речовини); 

один годинник; 

0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів; 

спортивне спорядження - велосипед, вудка рибальська, комплект лиж, 

комплект тенісних ракеток, інше аналогічне спорядження, призначене для 

використання однією особою; 

власні речі з ознаками користування (меблі, посуд, кухонне приладдя, постіль 

та постільна білизна, книги, зошити, канцелярське приладдя, килими, картини, 

освітлювальні прилади, інструменти, дитячі іграшки) в разі переїзду особи на 

проживання з неконтрольованої території на контрольовану територію. 

 

 

Начальник Управління  

з питань внутрішньо переміщених осіб  

та гуманітарного співробітництва     Т.П. Ковальова 

 


