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Шановний пане Павленко! 

 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України  
(далі – Мінреінтеграції) опрацювало в межах компетенції Ваш запит на публічну інформацію 
від 25 січня 2021 року (далі – запит) та повідомляє про наступне. 

З метою належного опрацювання запиту, Мінреінтеграції направило його на розгляд 
центральним органам виконавчої влади України, до сфери компетенції яких, згідно чинного 
законодавства, належать поставлені у запиті питання.  

Інформацію щодо першого питання буде надано Мінекономіки, яке, відповідно до 
Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 838), є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного 
земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в 
частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій 

і форм власності. 
Інформацію щодо другого питання в частині виконання рішень судової гілки влади на 

території тимчасово окупованої Автономної Республіки  Крим та міста Севастополь має 
надати Мін’юст, яке, відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228, є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну правову політику, державну політику з питань організації примусового 
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), та державну політику у сфері 
виконання кримінальних покарань та пробації. 

Щодо другого питання, в частині виконання рішень виконавчої гілки влади на території 
тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, інформуємо, що 
згідно пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»  

(далі – Закон), сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

внутрішні води України цих територій визначені як тимчасово окупована територія. 



 

 

Згідно пункту 2 розділу ІІ Закону, Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування, та втрачає чинність з моменту повернення тимчасово окупованої території під 

загальну юрисдикцію України за умови попереднього і повного відшкодування збитків, 

нанесених внаслідок такої тимчасової окупації, у тому числі моральних збитків примусово 

переміщених осіб, або з дня прийняття Верховною Радою України рішення про визнання цього 

Закону таким, що втратив чинність. 

Згідно статті 42, IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатку до неї: 
Положення про закони і звичаї війни на суходолі (далі – IV Конвенція), територія визнається 

окупованою, якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника. 

Також, відповідно до статті 48 IV Конвенції, якщо на окупованій території окупант 

стягує визначені такою державою податки, мита і збори, він здійснює це, по можливості, 
відповідно до чинних правил оподаткування та їхньої сфери дії, внаслідок чого, на нього 

покладається обов'язок нести витрати по управлінню окупованою територією у тій самій мірі, 
як це був зобов'язаний робити законний уряд.  

Зазначимо, що набрання чинності IV Конвенції для України відбулося  

24 серпня 1991 року, для Російської Федерації – 27 листопада 1909 року. 
Звертаємо увагу, що листи Мінреінтеграції мають інформаційний, роз’яснювальний 

характер та не створюють норм права. 
 

З повагою 

 

Перший заступник Міністра                                                   Ростислав ЗАМЛИНСЬКИЙ 
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