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Шановний пане Іване!

Головне управління ДФС у Луганській області розглянуло Ваш запит на 
отримання публічної інформації від 16.04.2018, що надійшов на офіційну 
електронну адресу іпІо@1оаа.£ОУ.иа (вх. ГУ ДФС у Луганській області № 3446/9 
від 20.04.2018).

За результатами розгляду повідомляємо таке.
1. Переміщення непродовольчих товарів, які не входять до Переліку товарів, 

дозволених для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через 
лінію зіткнення, затвердженого наказом Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб від 24.03.2017 №39 (далі 
-  Наказ №39), заборонено.

2. Дозволи на переміщення громадянами через лінію розмежування 
особистих речей надаються у відповідності до вимог Наказу №39. Надати 
інформацію щодо факту, зазначеного у п.1-3 Вашого запиту, не надається 
можливим у зв’язку із відсутністю конкретної інформації щодо особи та 
обставин.

3. Під час здійснення контрольних заходів на КПВВ посадові особи ДФС 
керуються наступними нормативно-правовими документами:

Порядком переміщення товарів до району або з району проведення 
антитерористичної операції, Наказом Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб від 24.03.2017 №39, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.03.2017 №417/30285 (зі 
змінами та доповненнями);

Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб через лінію 
зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженим наказом 
першого керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України 
(керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської 
областей) від 14.04.2017 №222-ог (зі змінами та доповненнями).

Жодним із вказаних нормативних документів не передбачена процедура 
прийняття колегіального рішення щодо пропуску окремих видів товарів, які не 
включені до Переліку товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно- 
логістичних центрів та через лінію зіткнення, затвердженого Наказом №39.



4. За період із 01.01.2018 по 25.04.2018 співробітниками Головного 
управління ДФС у Луганській області складено 25 протоколів про 
адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст.204-3 
Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно з частиною 1 статті 23 Закону № 293 9-VI рішення, дії чи 
бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника 
розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльність 
розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу 
адміністративного судочинства України.

Перший заступник начальника
ГУ ДФС у Луганській області В.Ю. Савченко


