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№ __

від

На №

Органи місцевого самоврядування
(згідно зі списком)

На виконання доручень Віце-прем’єр-міністра -

Міністра регіонального

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка
та резолюцій Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України опрацювало листи Бориславської міської ради Львівської
області від 24.02.2017 № 3-46/461, Бродівської міської ради Львівської області
від

08.02.2017

№

від 02.03.2017

№

46/03-01,
146,

Буринської

міської

ради

Виноградівської міської ради

Сумської

області

Закарпатської області

від 02.03.2017 № 02-12/320, Волинської обласної ради від 06.02.2017 № 161/31/2-17,
Житомирської обласної ради від 06.03.2017 № р-5-20/348, Малинської міської ради
Житомирської області від 27.02.2017 № 23, Здолбунівської районної ради Рівненської
області від 27.02.2017 № 01.1-09-147, Кам’янець-Подільської районної ради
Хмельницької області від 02.03.2017 № 92/01-27, Маріупольської міської ради
Донецької області від 17.02.2017 № 10.3-16633-02, Сумської міської ради Сумської
області

від

23.02.2017

№

437/03.02.02.17,

Тернопільської

міської

ради

Тернопільської області від 02.03.2017 № 426/05, Тернопільської районної ради
Тернопільської області від 02.03.2017 № 01-44/8, Тлумацької міської ради об’єднаної
територіальної
від

27.02.2017

громади
№

135,

Тлумацького
Трускавецької

району

Івано-Франківської

міської

ради

Львівської

області
області

від 06.02.2017 № 18/12-333/2, Христинівської районної ради Черкаської області
від 09.03.2017 № 60/01-16, Шепетівської міської ради Хмельницької області
від 03.03.2017 № 01-04/672, '{щодо торговельної блокади окупованих територій
Донецької та Луганської областей, забезпечення енергетичної безпеки та економічної
стабільності в Україні та в межах компетенції повідомляє.
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Здійснення державної політики в секторах економіки в окремих районах та
адміністративно-територіальних одиницях Донецької та Луганської областей, де
проводиться антитерористична операція, здійснюється відповідно до чинного
законодавства, зокрема, з урахуванням особливостей, визначених Законами України
“Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, “Про
особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та
Луганської областей”, “Про боротьбу з тероризмом”, “Про військово-цивільні
адміністрації.
Відповідно до статті

14-1 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”

постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 99 затверджено Порядок
переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції
(далі - Порядок).
Зазначаємо, що відповідно до пункту 20 Порядку суб’єктам господарювання
забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з
тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком:
- харчових продуктів у визначенні Закону України “Про безпечність та якість
харчових продуктів”, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів;
- лікарських засобів у визначенні Закону України “Про лікарські засоби” та
виробів медичного призначення, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів;
- товарів та продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та
обслуговування або
гірничозбагачувальної,

є необхідними у виробничому
вугледобувної

та

процесі) металургійної,

енергогенеруючої

галузей,

об’єктів

критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які
затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку.
Так, на виконання

пункту 20 Порядку, спільним наказом Міністерства з

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.03.2017 № 34/357 “Про
затвердження Переліку товарів та продукції, дозволених для переміщення на
тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території у
районі проведення антитерористичної операції” (зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 15.03.2017 за № 351/30219) затверджено Перелік товарів та
продукції, дозволених для переміщення на тимчасово неконтрольовану територію та
з тимчасово неконтрольованої території у районі проведення антитерористичної
операції.
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В той же час, Радою національної безпеки

і оборони

України

вирішено

тимчасово, до реалізації пунктів 1 і 2 Мінського “Комплексу заходів” від 12 лютого
2015 року, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування згідно
із законодавством України, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення
у межах Донецької та Луганської областей, крім вантажів, що мають гуманітарний
характер і надаються українськими та міжнародними гуманітарними організаціями
(рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.03.2017 “Про
невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці
України” введене в дію Указом Президента України від 15.03.2017 № 62/2017).
Враховуючи викладене, подальші заходи центральних органів виконавчої
влади щодо припинення переміщення товарів (вантажів) у районі проведення
антитерористичної операції будуть здійснюватися з урахуванням зазначеного
рішення Ради національної безпеки і оборони У
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