
Інформація для громадян України, 

які проживають на тимчасово окупованих територіях 

 

 Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» 

 Закон України «Про громадянство України» 
 Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» 
 Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 367 «Про затвердження 

Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» 
 Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 
 Наказ Першого заступника керівника антитерористичного центру при службі безпеки України 

(керівник антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 14 
квітня 2017 року № 222ог «Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням 
осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей» 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 «Про 
затвердження порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території окремих 
районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення»: 
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-fahovoyi-
peredvishoyi-ta-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-osib-yaki-prozhivayut-na-timchasovo-
okupovanij-teritoriyi-avtonomnoyi-respubliki-krim-ta-mista-sevastopolya-timchasov 
 Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий 
коледж Національного університету харчових технологій» 
http://www.pcxtnuht.pl.ua/?kind=2&id=5&parent=3&lang=ua 

 

Правовий статус тимчасово окупованої території України. 
Згідно із ст.1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України", тимчасово 

окупована територія України є невід’ємною частиною території України, на яку 

поширюється дія Конституції та законів України. Датою початку тимчасової 

окупації є 20 лютого 2014 року. Відповідно до ст. 3 Цього закону, тимчасово 

окупованою територією України визначається: 

* сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; 

*  внутрішні води України цих територій, внутрішні морські води і 

територіальне море України навколо Кримського півострова, територія 

виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського 

півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на 

які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до 

норм міжнародного права, 

 Конституції та законів України; 

*  надра під територіями та повітряний простір над цими територіями. 

Ст. 1 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях» визначає тимчасово окупованими території 

України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна 
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адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний 

контроль, а саме: 

 сухопутна територія та її внутрішні води у межах окремих районів, міст, 

селищ і сіл Донецької та Луганської областей; 

 внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної території, визначеної 

пунктом 1 цієї частини; 

 надра під територіями, визначеними пунктами 1 і 2 цієї частини, та 

повітряний простір над цими територіями. 

Межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово 

окупованих у Донецькій та Луганській областях, визначаються Президентом 

України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі 

пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України. 

 

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, 

Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, можуть вакцинуватися 

проти COVID-19 

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, 

Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, можуть вакцинуватися проти 

COVID-19 у будь-якому пункті щеплення та центрі масової вакцинації на 

підконтрольних Україні територіях. 

Крім того, для громадян з тимчасово окупованих територій також працюють 

пункти та центри вакцинації, розташовані у пунктах в’їзду-виїзду через лінію 

розмежування у Донецькій і Луганській областях та через адмінмежу у 

Херсонській області або неподалік від них. Їхній перелік можна знайти за 

посиланням  https://bit.ly/3iwT5Or. 

Запис до таких пунктів відбувається: 

або через контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 — 0 800 60 20 19. Оператору 

необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що наразі він 

є тимчасово окупованим), вказати дані та вибрати зручний час і місце проведення 

щеплення; 

або за допомогою чату на сайті МОЗ  https://moz.gov.ua/. 

Якщо вам відмовили у проведенні вакцинації проти COVID-19, будь ласка, 

зверніться зі скаргою до департаменту охорони здоров'я 

регіону https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja або до контакт-центру МОЗ з 

питань COVID-19 за телефоном 0 800 60 20 19. 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9sLmZhY2Vib29rLmNvbS9sLnBocD91PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGYml0Lmx5JTJGM2l3VDVPciUzRmZiY2xpZCUzREl3QVIwOWVZbktLZnoxOFBLVlBZLTFwY1ZoRkt6ODRBWGphV2Z0X1FYZUNGRm1razI0dVVoY19JeS10bkUmYW1wO2g9QVQyNkFhUnh3bHNPRE9mZDBVSGluU1BBNzB2U25LZldlaDhYTU5NUzM5ZFo4d1FPQWNBanJQM1pjMXJpZ3BrOU9aMGZLV0Z5aWxCbHU0V3JLbTNxMzlsck1KaEE5RzRweVlTNFhlRVhhWlJ1LWRWQVdjX284Y2xwVkppZTRucUx0UkNwJmFtcDtfX3RuX189LVVLLXktUiZhbXA7Y1swXT1BVDNNVmNlMTBIeF9DcHBEcXdRaDNSZC1ITGJ4cVhnZDh4M1RobE95V3NlNkZwT0JrOVYwZmVVWk9FM0hxcGdtT3RhRjRlU0RHRTBCX2w0OXg1ZnFqTGFXdjdxeHhMUU41dDJncU5hZlV1RUF5ZVVJbF9xN0lGNW9JaHZfc1JVOEExQ0xYdmwyRDkyb002aWxxLUpnSkFyQVZCUExNbFc2eUNOdUZkZzB5TDdQazBxblVhRDh3TGNwZmpEV3MtaVpkNU5LVngwQkRrcXNnRGpZX2dab1A2cHhiR21oOXRHMGdPWlkyWXg1N2xwVmVxbnprWUJsTWc=/
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