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Flash Report

Закон «Про забезпечення прав та свобод громадян на 
тимчасово окупованій території України» (надалі – «Закон») 
був прийнятий 15 квітня 2014 року.

Цей Закон запроваджує спеціальний правовий режим на 
території Криму та міста Севастополь. Він передбачає 
наступне:

• Всі угоди щодо нерухомості, укладені всупереч 
українському законодавству, будуть визнані недійсними з 
моменту їх укладання.

• Особливості провадження господарської діяльності на 
території Криму будуть регламентовані окремим законом 
(відповідний законопроект незабаром буде  внесений до 
Верховної Ради).

• Громадяни України не будуть мати обмежень щодо права 
в'їзду та виїзду з території Криму.

Деякі положення, що були запропоновані у проекті Закону, 
були з нього виключені, зокрема це стосується 
«колабораційної діяльності». 

Очікується, що Закон набуде чинності на наступний день за 
днем його офіційного опублікування. 

Як тільки Закон стане публічно доступним, ми підготуємо 
його розширений аналіз.

*Будь ласка, дивіться наш Flash Report №8 від 21 березня 2014 року
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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самостійною юридичною особою. Більш детальну 
інформацію можна знайти на веб-сторінці
www.pwc.com/structure.
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