
 

  

МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, 

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА  

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ  

НАКАЗ 

24 грудня 2019 р.  Київ №  125 

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 у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від  

18 листопада 2019 року № 91 “Про переміщення гуманітарних вантажів 

міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території у 

Донецькій та Луганській областях”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 26 листопада 2019 року за № 1180/34151,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміну до Переліку міжнародних гуманітарних організацій, для 

яких забезпечуватиметься спрощений порядок перетину лінії розмежування, 

затвердженого наказом Міністерства у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від  

04 грудня 2019 року № 108, включивши до нього організації згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Міністр                                       підпис                                        Оксана КОЛЯДА 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до наказу Міністерства у справах ветеранів, 

тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України 

24  грудня 2019 р. № 125  

 

 

 

№ 

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 

1. 

Міжнародний 

благодійний фонд 

“АІСМ Україна” 

ЄР816 34241394 

вул. Драгомирова,  

буд. 10/10, оф. 60, 

м. Київ, 01103 

(044) 229-72-00 

(066) 228-91-12 

Гребенщикова Тетяна 

Валентинівна, 

Президент 

Міжнародного 

благодійного фонду 

“АІСМ Україна” 

 

від  24 грудня 2019 р. 

№ 125     

2. 

Міжнародний 

Благодійний Фонд 

“Карітас України” 

ЄР623 21695710 
вул. Озаркевича.  

буд. 4, м. Львів, 79016 
(032) 297-66-36 

Васькович Андрій, 

Президент 

Міжнародного 

Благодійного Фонду 

“Карітас України” 

 

від  24 грудня 2019 р. 

№ 125     

  


