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Шановний пане Вікторе! 

 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих  

територій України (далі – Мінреінтеграції) розглянуло Ваш інформаційний 

запит від 04.01.2021 та повідомляє.  

Основою гуманітарної, соціальної та економічної політики держави 

Україна стосовно населення тимчасово окупованої території України є захист і 

повноцінна реалізація їх соціальних прав.   

З метою сприяння в організації комфортного перетину громадянами 

України адміністративної межі тимчасово окупованої території АР Крим та  

м. Севастополя, координації дій для забезпечення їх потреб в отриманні 

державних послуг та створення розвиненої логістичної інфраструктури, 

Мінреінтеграцїї спільно з Херсонською облдержадміністрацією, АТ 

“Укрзалізниця”, ТОВ “СОКАР ЕНЕРДЖІ Україна” укладено меморандум про 

взаєморозуміння та співробітництво, а також створено відповідну 

координаційну групу за участю всіх заінтересованих державних органів.  

Так, в рамках роботи координаційної групи, визначено основні заходи для 

створення хабу та модернізації КПВВ “Чонгар” з урахуванням зауважень та 

пропозицій заінтересованих державних інституцій, а також основних потреб 

населення. 

Крім того, з метою створення належних умов для руху пішоходів, 

тимчасового перебування осіб під час проходження необхідних контрольних 

заходів, отримання адміністративних послуг та забезпечення транспортного 

сполучення поблизу КПВВ “Чонгар”, сформовано приміщення для надання 

соціальних, поштових, медичних, аптечних функцій та автостанції. 
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Також зазначаємо, що для можливості подальшого утримання та 

облаштування КПВВ, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 

21.10.2020 № 973 “Деякі питання відчуження майна акціонерного товариства 

“Українська залізниця”, якою погоджено відчуження в державну власність із 

віднесенням до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій тимчасового контрольного пункту в’їзду на тимчасово 

окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення 

“Чонгар” та зони сервісного обслуговування перед ним.  

На виконання відповідної постанови, наказом  Мінреінтеграції від 

09.12.2020 № 159 утворено комісію з питань передачі зазначеного майна до 

складу якої увійшли представники Мінреінтеграції, ДП “Реінтеграція та 

відновлення” та АТ “Укрзалізниця”, установча нарада якої відбулась 28.12.2020 

для визначення шляхів реалізації цього заходу. 

 

 

З повагою 

 

Перший заступник Міністра з  

питань реінтеграції тимчасово  

окупованих територій України                       Ростислав ЗАМЛИНСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овчиннікова  

536-92-54 


