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Міністерство фінансів України
До Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України надійшов лист від державної установи «Урядовий контактний центр»
від 08 липня 2022 року № 2096-22 щодо звернення Асоціації «Українські
електроніка, комп’ютери, касові апарати» від 8 липня 2022 р. № МА-1425644 про
надання роз’яснень щодо здійснення підприємницької діяльності на тимчасово
окупованих територіях, за результатами опрацювання якого, повідомляємо таке.
Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон) визначено, які
території України є тимчасово окупованими.
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 Закону встановлено, що
тимчасово окупованою територією є інша сухопутна територія України,
внутрішні морські води і територіальне море України, визнані в умовах воєнного
стану тимчасово окупованими рішенням Ради національної безпеки і оборони
України, введеним у дію указом Президента України.
Станом на 25 липня 2022 року рішення Ради національної безпеки і
оборони України щодо визнання окремих територій тимчасово окупованими не
приймались.
Одночасно, статтею 63 Женевської конвенції про захист цивільного
населення під час війни від 12 серпня 1949 року визначено принципи, яким,
зокрема, повинна відповідати діяльність персоналу чи спеціальних організацій
невійськового характеру, які вже існують або можуть бути засновані з метою
забезпечення умов життя громадянського населення шляхом сприяння
функціонуванню основних служб громадського користування, одним з яких є
заборона окупаційній державі вимагати будь-якої зміни персоналу чи структури
організацій, що може негативно позначитись на їх гуманітарній діяльності.
Тобто, міжнародне гуманітарне право допускає можливість продовження
діяльності немілітарних структур з метою надання послуг населенню.
Однак, статтями 111-1, 111-2 Кримінального кодексу України встановлено
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За інформацією органів досудового розслідування, частиною четвертою
статті 111-1 Кримінального кодексу України передбачено такі форми
об’єктивної сторони злочину:
передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим
формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи
воєнізованим формуванням держави-агресора;
провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором,
незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у
тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Слід звернути увагу на те, що субʼєктивна сторона передачі матеріальних
ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на
тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням
держави-агресора передбачає лише прямий умисел.
Враховуючи викладене, Мінреінтеграції радить утриматися від діянь, які
можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтею
111-1, 111-2 та іншими статтями Кримінального кодексу України. Також
звертаємо увагу, що провадження діяльності у стані крайньої необхідності, під
фізичним та психологічним примусом, не є кримінально караним відповідно до
статей 39, 40 Кримінального кодексу України.
Принагідно повідомляємо, що листи Мінреінтеграції не є нормативноправовими актами, мають роз’яснювальний/інформаційний характер, а тому не
встановлюють норм права.
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