
 

  

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ  

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ  

НАКАЗ 

11.08.2020 Київ №  81 
Про внесення зміни до Переліку 

міжнародних гуманітарних організацій, 

для яких забезпечуватиметься спрощений 

порядок перетину лінії розмежування 

 

 

Відповідно до абзацу четвертого пункту 39 Порядку в’їзду осіб, 

переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та 

Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року 

№ 815, та пункту 2 наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України від 14 липня 2020 року № 51 “Про переміщення 

гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово 

окуповані території у Донецькій та Луганській областях”, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 16 липня 2020 року за № 665/34948, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до Переліку міжнародних гуманітарних організацій, для 

яких забезпечуватиметься спрощений порядок перетину лінії розмежування, 

затвердженого наказом Мінреінтеграції від 27 липня 2020 року № 63, 

включивши до нього організації згідно з додатком. 

2. Відділу господарського забезпечення оприлюднити цей наказ на 

офіційному веб-сайті Мінреінтеграції. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник Міністра          підпис           Ростислав ЗАМЛИНСЬКИЙ 

 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України 

11 серпня 2020 р. № 81 

 

ПЕРЕЛІК 

міжнародних гуманітарних організацій,  

для яких забезпечуватиметься спрощений порядок перетину лінії розмежування 

 

№ 

з/п 
Назва організації 

Номер в 

Єдиному 

реєстрі 

отримувачів 

гуманітарної 

допомоги 

Код 

ЄДРПОУ / 

податковий 

номер 

Місцезнаходження Телефон ПІБ керівника 

дата та № наказу 

про включення до 

Переліку 

4. 

Представництво 

Міжнародної 

організація з міграції 

(МОМ) в Україні 

ЄР1308 587437139 

вул. Михайлівська, 

буд. 8, Київ, Україна, 

01001 

(044) 568-50-15 

Ан НГУЄН, 

Голова 

Представництва МОМ 

в Україні 

 

від 11 серпня 2020 р 

№ 81 

5. 

Представництво 

Дитячого фонду 

Організації 

Об’єднаних Націй 

(ЮНІСЕФ) в Україні 

ЄР802 568359379 

Кловський узвіз,  

буд. 1, м. Київ, 

Україна, 01021 

(044) 521-01-15 

Лотта Сільвандер, 

Голова 

Представництва 

Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні 

 

від 11 серпня 2020 р. 

№ 81 

 


