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Додаток 

Нормативно-правова база України, що регламентує статус Криму 

 

I. Основою договірної бази України з Кримом є Закон України «Про забезпечення 

прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України», що набув чинності 14 травня 2014 року.  

Відповідно до Статті 3 Закону, тимчасово окупованою територією є 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; а також повітряний простір над 

вказаними територіями.  

Відповідно до Статті 1 Закон, тимчасово окупована територія України визнається 

невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів 

України. Зокрема, громадянам України гарантується дотримання в повному обсязі їхніх 

прав і свобод, передбачених Конституцією України, в тому числі соціальних, трудових, 

виборчих прав і права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованій території. 

Примусове зарахування громадян України до громадян іншої держави не визнається. 

Так, відповідно до Статті 5 Закону, примусове автоматичне набуття громадянами України, 

які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не 

визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України. 

Відповідно до Статті 11 Закону, за державою Україна, Автономною Республікою Крим, 

територіальними громадами, у тому числі територіальною громадою міста Севастополя, 

державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами 

публічного права зберігається право власності та інші речові права на майно, що 

знаходиться на тимчасово окупованій території. За фізичними особами, підприємствами, 

установами, організаціями зберігається право власності та інші речові права на майно, що 

знаходиться на тимчасово окупованій території, якщо воно набуте відповідно до законів 

України. 

Згідно з законом, громадяни України мають право на вільний і безперешкодний в'їзд і 

виїзд з тимчасово окупованої території за умови пред'явлення документа, що підтверджує 

громадянство України. 

 

II. Важливою складовою договірної бази України і Криму є Закон "Про створення 

вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної 

діяльності на тимчасово окупованій території України", що вступив в силу 27 

вересня 2014 року. 

Закон регулює особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій 

території. Так, відповідно до Статті 1 Закону, вільна економічна зона "Крим" 

запроваджується у межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Адміністративний кордон між 

територією ВЕЗ "Крим" та іншою територією України збігається із суходільним 
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адміністративним кордоном між Автономною Республікою Крим та Херсонською 

областю. Водночас територія ВЕЗ "Крим" не поширюється на виключну морську 

економічну зону України, визначену такою згідно з нормами Конвенції Організації 

Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та Угодою про імплементацію частини XI 

Конвенції від 10 грудня 1982 року, а саме: на територіальне море України і прилеглі зони, 

протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства, континентальний 

шельф, відкрите море, режим островів та міжнародний район морського дна, а також на 

повітряний простір над півостровом Крим, визначений таким відповідно до Конвенції про 

міжнародну цивільну авіацію 1944 року. На територію ВЕЗ "Крим" поширюються норми 

Договору з відкритого неба 1992 року. 

Вільна економічна зона "Крим" запроваджується терміном на 10 років (термін може 

бути продовжено або скорочено законом України). 

Згідно Статті 3, у межах ВЕЗ "Крим" створюється вільна митна зона, що за своїм 

функціональним типом є одночасно вільною митною зоною комерційного, сервісного та 

промислового типу згідно із статтею 430 Митного кодексу України. 

Відповідно до Статті 5, на території ВЕЗ "Крим" не справляються загальнодержавні 

податки та збори, визначені статтею 9 Податкового кодексу України, та збір на 

обов’язкове державне пенсійне страхування, передбачений Законом України "Про збір на 

обов’язкове державне пенсійне страхування". Фізична особа, яка має податкову адресу 

(місце проживання), юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу 

(місцезнаходження) на території ВЕЗ "Крим", прирівнюються з метою оподаткування до 

нерезидента.  

Згідно Статті 6, поставка товарів на (з) територію ВЕЗ "Крим", а також поставка послуг 

на (з) територію ВЕЗ "Крим" підпадає під регулювання законів України "Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму", "Про державний контроль за міжнародними передачами 

товарів військового призначення та подвійного використання". Такі поставки не 

підпадають під норми міжнародних угод (договорів), що регулюють питання 

міжнародного обігу товарів, зокрема (але не виключно) про зони вільної торгівлі, або 

укладені у межах ГАТТ/СОТ. 

Відповідно до Статті 6.5, для цілей застосування податкового та митного законодавства 

договори, укладені між суб’єктами господарювання із місцезнаходженням (місце 

проживання) на території ВЕЗ "Крим" та іншими суб’єктами господарювання, є 

документами, що використовуються замість зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів). 

Відповідно до Статті 9, на території ВЕЗ "Крим" може застосовуватися 

мультивалютний режим, за яким в оплату вартості товарів (робіт, послуг), що продаються 

(надаються) у межах ВЕЗ "Крим", приймається як гривня, так і валюти іноземних країн, 

включені Національним банком України до 1-2 груп Класифікатора іноземних валют та 

банківських металів. Водночас будь-які безготівкові платежі (перекази) з території ВЕЗ 

"Крим" на іншу територію України чи з іншої території України на територію ВЕЗ "Крим"  

здійснюються виключно у гривні або у вільно конвертованій валюті.  

Додатковою складовою договірної бази України і Криму є Постанова НБУ «Про 

застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової 
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окупації на території вільної економічної зони "Крим"»
1
 від 3 листопада 2014 р.. 

Відповідно до Постанови: 

 особа, місцезнаходження якої (зареєстрована/постійно проживає) на 

території вільної економічної зони "Крим", прирівнюється до нерезидента; 

 договори, укладені суб'єктами Криму із суб'єктами з місцезнаходженням 

(зареєстровані/постійно проживають) на іншій території України, є 

документами, що використовуються замість зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) під час застосування нормативно-правових актів 

НБУ. 

 

III. Інституційне управління тимчасово окупованими територіями Криму 

 

У червні 2014 року Урядом України на базі Державної служби з надзвичайних ситуацій 

було створено Міжвідомчий координаційний штаб з питань, пов‘язаних із соціальним 

забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території. 

До  складу  штабу увійшли представники центральних органів виконавчої влади.    

Відповідно до Постанови №297 від 17 липня 2014 р., КМУ декларував створення 

центрального органу виконавчої влади з питань АРК, міста Севастополя і тимчасово 

переміщених осіб.
2
 22 жовтня 2014 р. її було перейменовано на Державну службу України 

з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.  

Відповідно до Стаття 4 Закону "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про 

особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території 

України", органом господарського розвитку та управління ВЕЗ "Крим" є Керуюча 

компанія ВЕЗ "Крим", яка є юридичною особою і перебуває у державній власності. 

Функції та повноваження Керуючої компанії, а також порядок контролю за її діяльністю 

визначаються Кабінетом Міністрів України. 

 

IV. Аспекти законодавства РФ щодо Криму 

18 березня 2014 р. представники самопроголошеної влади Криму підписали договір про 

входження Криму до складу Росії.  

У листопаді 2014 р. Держдума РФ прийняла пакет законопроектів про створення вільної 

економічної зони на території Криму і Севастополя та встановлення особливого правового 

режиму. Зокрема, Закони "Про розвиток Кримського федерального округу і вільну 

економічну зону на територіях Республіки Крим та міста федерального значення 

Севастополя" і супутні закони набрали чинності з 1 січня 2015 року. 

Відповідно до повідомлення члена незаконної Громадської палати Криму Олександра 

Баталіна, підприємства анексованого Криму позбавлені можливості працювати в рамках 

функціонування створеної Росією вільної економічної зони, тобто отримувати податкові 

та інші преференції (13 березня 2015 р.). За його словами, кримські підприємства 

позбавлені можливості користуватися перевагами вільної економічної зони, тоді як 

пільгами "кримської ВЕЗ" користуються компанії з регіонів Росії.  

                                                           
1
 Постанова НБУ «Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової 

окупації на території вільної економічної зони "Крим"» від 3 листопада 2014 р. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0699500-14 
2
 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/297-2014-%D0%BF 


