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ЗАКОНОДАВСТВО

- Постанова КМ України від 13.07.2011 р. № 7534 «Про

затвердження Порядку залучення працездатних осіб до

суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану»;

- Постанова КМ України від 31 жовтня 2012 р. № 998

«Деякі питання здійснення повної компенсації за майно,

примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного

чи надзвичайного стану»;

- Постанова КМ України від 08.07.2020 р. № 573 «Питання

запровадження та здійснення деяких заходів правового

режиму воєнного стану»;

- Постанова КМУ від 29.12.2021 р. № 1455 «Про

затвердження Порядку встановлення особливого режиму

в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян,

іноземців та осіб без громадянства, а також руху

транспортних засобів в Україні або в окремих її

місцевостях, де введено воєнний стан»;

- Постанова КМ України від 29.12.2021 р. № 1456 «Про

затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду

речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових

приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів

правового режиму воєнного стану»;

- Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово

окупованих територій України «Про затвердження Переліку

територіальних громад, які розташовані в районі

проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 23

липня 2022 року» від 25.04.2022 р. № 75 (зі змінами

станом на 23.07.2022р.)

- Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від

12 травня 2015 року № 389-VIII;

- Закон України «Про затвердження Указу Президента

України "Про введення воєнного стану в Україні« 24

лютого 2022 року» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX;

- Закон України «Про передачу, примусове відчуження або

вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи

надзвичайного стану» від 17 травня 2012 року № 4765-VI;

- Закон України «Про організацію трудових відносин в

умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-

IX;



Воєнний стан

Закон України

"Про правовий режим воєнного стану"

Стаття 1. Визначення воєнного стану

1. Воєнний стан - це особливий правовий

режим, що вводиться в Україні або в окремих її

місцевостях у разі збройної агресії чи загрози

нападу, небезпеки державній незалежності

України, її територіальній цілісності та

передбачає надання відповідним органам

державної влади, військовому командуванню,

військовим адміністраціям та органам

місцевого самоврядування повноважень,

необхідних для відвернення загрози, відсічі

збройної агресії та забезпечення національної

безпеки, усунення загрози небезпеки державній

незалежності України, її територіальній

цілісності, а також тимчасове, зумовлене

загрозою, обмеження конституційних прав і

свобод людини і громадянина та прав і

законних інтересів юридичних осіб із

зазначенням строку дії цих обмежень.

Указ Президента України

«Про введення воєнного стану в Україні»

від 24 лютого 2022 року № 64/2022

1. Ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24

лютого 2022 року строком на 30 діб.

- строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30

хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб згідно з Указом

Президента № 133/2022 від 14.03.2022;

- строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30

хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб згідно з Указом

Президента № 259/2022 від 18.04.2022;

- строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30

хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб згідно з Указом

Президента № 341/2022 від 17.05.2022;

- строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30

хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб згідно з Указом

Президента № 573/2022 від 12.08.2022.

3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово,

на період дії правового режиму воєнного стану, можуть

обмежуватися конституційні права і свободи людини і

громадянина, передбачені статтями 30 – 34 (право на

недоторканість житла, таємниця листування, телефонних

розмов та іншої кореспонденції, невтручання в особисте і

сімейне життя, право на свободу пересування та вільний вибір

місцяпроживання, право на свободу думки і слова), 38 (право

брати участь в управлінні державними справами, референдуми,

вибори), 39 (право на збори та мітинги), 41 – 44 (право

власності, право на підприємництку діяльність, право на працю,

право на страйк), 53 (право на освіту) Конституції України.



Закон України «Про правовий режим воєнного стану»

Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану

1. В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими

адміністраціями можуть запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод

людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про

введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:

2) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері

забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії

воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,

які виникли в період дії воєнного стану, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються

для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного

захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення і не

потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб. За працівниками, залученими до виконання суспільно

корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи (посада);

3) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб

оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до

законодавства про працю;

4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних

підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в

установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;

5) запроваджувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, комендантську годину (заборону перебування у

певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також

встановлювати спеціальний режим світломаскування;

6) встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати

свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

7) перевіряти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд

речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень,

встановлених Конституцією України;

8) забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів;



9) порушувати питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об’єднань, якщо вона спрямована на
ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і
територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни,
насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я
населення;

10) встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій
діє воєнний стан;

11) регулювати роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств,
видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та
засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних
радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;

12) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і
організацій усіх форм власності, окремих громадян електронне комунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і
аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв’язку;

13) забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та
речовинами, виробленими на спиртовій основі;

14) встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своєму складі
наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини;

16) забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України,
Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без
дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки
України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби;

17) встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного
захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ;

19) проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних
цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом
Міністрів України;

20) запроваджувати у разі необхідності, нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими
товарами;

2. У місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану
покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації (у разі їх утворення).

Закон України «Про правовий режим воєнного стану»



Трудова повинність /суспільно корисні роботи

Військове командування може самостійно або із залученням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
держадміністрацій та органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій (у разі їх утворення) приймати
рішення про запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт,
яке доводиться до відома населення через засоби масової інформації.

Суспільно корисні роботи - види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які
провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного,
природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил,
інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи
забезпечення життєдіяльності населення, а також не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю,
спрямованою на одержання прибутку, та до яких належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної
професійної підготовки.

Трудова повинність - короткостроковий трудовий обов’язок у період воєнного стану з метою виконання робіт, що мають
оборонний характер, а також ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, які
виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, що не потребує обов’язкової згоди особи, стосовно якої запроваджується
такий трудовий обов’язок.

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову
службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (виключення - працездатні
особи, залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за
підприємствами на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер), а саме:

безробітні та інші незайняті особи;

працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до
виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу позаштатних (невоєнізованих) формувань
цивільного захисту;

особи, зайняті в особистому селянському господарстві;

студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

В процесі трудової повинності щодо осіб, яких було залучено до її виконання, відповідно до частини третьої статті 20
Закону України «Про правовий режим воєнного стану» забезпечується дотримання певних стандартів, а саме:

мінімальна заробітна плата; мінімальний термін відпустки; час на відпочинок між змінами; максимальний робочий час;
врахування стану здоров’я тощо.

З кожною із вищезазначених осіб укладається строковий трудовий договір. За працівниками, які перебувають у трудових
відносинах, на період виконання суспільно корисних робіт зберігається попереднє місце роботи (посада).

Заборонено залучати до суспільно корисних робіт малолітніх дітей та дітей віком від чотирнадцяти до п'ятнадцяти років,
жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт може негативно
вплинути на стан їх здоров'я..



Вилучення / відчудження майна

Стаття 41 Конституції України: примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з

мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх

вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах

воєнного чи надзвичайного стану.

Статті 346, 353 Цивільного кодексу України (статті про підстави припинення права власності та про реквізицію).

Стаття 23 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного

стану».

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах

правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Примусове відчуження майна - позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній

або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи

надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості;

Вилучення майна - позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або

оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах

правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Важливо пам’ятати, що примусове відчуження майна під час воєнного стану (але на мирній території) можливе лише за рішенням

військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською

чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради. У місцевостях, де

ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження

з з виконкомом чи військовою адміністрацією.

Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» військовим командуванням є:

головнокомандувач Збройних сил України; командувач Об’єднаних сил Збройних сил України;

командувачі видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України;

командувачі (начальники) органів військового управління;

командири з’єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових

формувань.

До того ж Указом Президента України «Про утворення військових адміністрацій» від 24 лютого 2022 року № 68/2022 утворено 24

обласних військових адміністрацій та Київську міську військову адміністрацію. Утворено на базі наявних районних державних

адміністрацій відповідні районні військові адміністрації.



Вилучення / відчудження майна

Способи примусового відчуження або вилучення майна

- примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану може здійснюватися з попереднім
повним відшкодуванням його вартості; у разі неможливості попереднього повного відшкодування за примусово відчужене майно таке
майно примусово відчужується з наступним повним відшкодуванням його вартості.

- вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого
майна.

Оформлення примусового відчуження майна

Про примусове відчуження майна складається акт.

В акті обов’язково зазначаються:

- назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна.

- ідомості про власника (власників) майна.

- відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності).

- опис майна, достатній для його ідентифікації.

- сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).

Акт підписується власником майна або його законним представником та уповноваженими особами військового командування й
органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених
органів.

Право державної власності на майно виникає з дати підписання акта.

У разі примусового відчуження майна до акта додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки. За
правилами мирного часу, оцінка майна проводиться незалежним оцінювачем (це професійна діяльність). У разі неможливості його
залучити – така оцінка проводиться органами державної влади або органами місцевого самоврядування за погодженням із власником
майна. Важливо, що в разі відмови або відсутності власника майна зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно.

Як отримати компенсацію за майно

Попередня повна компенсація вартості за примусово відчужене майно під час воєнного стану здійснюється військовим
командуванням чи органом, що ухвалив рішення про таке відчуження, за рахунок коштів державного бюджету до підписання акта.

Компенсація-«післяплата» за примусово відчужене майно здійснюється протягом п’яти наступних бюджетних періодів (років) після
скасування правового режиму воєнного стану за рахунок коштів державного бюджету.

Для отримання повної компенсації за примусово відчужене майно його колишній власник або уповноважена ним особа після
скасування режиму воєнного стану звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем
відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Заява розглядається протягом десяти робочих днів із дня її подання.

За результатами розгляду заяви оформлюється висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно.

Виплата повної компенсації здійснюється органами, що ухвалили рішення про примусове відчуження майна, у порядку черговості
оформлення висновків за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті.



Закон України "Про правовий режим воєнного стану"
Комендантська година – це заборона перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально
виданих перепусток і посвідчень.

Патруль - спільний рухомий наряд, до складу якого входять поліцейські Національної поліції та військовослужбовці Збройних Сил і
можуть залучатися військовослужбовці Національної гвардії та Держприкордонслужби, що виконує покладені на нього обов’язки на
маршруті патрулювання, визначеному комендантом на території, де запроваджено комендантську годину.

Перепустка - виданий комендатурою документ, що надає особам, зокрема тим, які керують транспортними засобами, дозвіл на
перебування в певний період доби на території, де запроваджено комендантську годину.

Комендантська година та встановлення спеціального режиму світломаскування запроваджується шляхом видання наказу
військовим командуванням або військовою адміністрацією.

На території, де запроваджено комендантську годину, забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших
громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Для забезпечення контролю за здійсненням заходів під час запровадження комендантської години створюється система
пропускного режиму та за рішенням коменданта (за погодженням з військовим командуванням) особам видаються перепустки.

Перепустки, видані комендатурою, дійсні тільки в межах території, де запроваджено комендантську годину.

Контроль за дотриманням особами комендантської години та спеціального режиму світломаскування здійснюється патрулями, які
підпорядковуються коменданту.

Патрулям на території, де запроваджено комендантську годину та встановлено спеціальний режим світломаскування, в
установленому законодавством порядку надано право:

1) затримувати і доставляти в органи або підрозділи Національної поліції осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;

2) перевіряти в осіб посвідчення, документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус
особи, або паспортні документи іноземця, особи без громадянства, документи, що підтверджують законність перебування на
території України, та перепустки, а в разі їх відсутності - затримувати відповідних осіб та доставляти в органи або підрозділи
Національної поліції для встановлення особи; за потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, які
ними перевозяться;

3) вилучати в осіб предмети, які є знаряддям, засобом або предметом правопорушення, і передавати їх органам або підрозділам
Національної поліції;

4) тимчасово обмежувати або забороняти на вулицях та дорогах, окремих ділянках місцевості та в інших громадських місцях
перебування або пересування осіб, рух транспортних засобів, зокрема транспортних засобів іноземних, консульських установ чи
представництв міжнародних організацій; виводити осіб з окремих ділянок місцевості та об’єктів, евакуйовувати транспортні засоби;

5) входити (проникати) на територію та у приміщення підприємств, установ і організацій, у житлові та інші приміщення, на земельні
ділянки, що належать особам, під час припинення кримінального правопорушення та в разі переслідування осіб, які підозрюються у
вчиненні злочину, якщо зволікання може створити реальну загрозу життю чи здоров’ю осіб;

6) використовувати із службовою метою засоби зв’язку і транспортні засоби, що належать особам (за їх згодою), підприємствам,
установам і організаціям, за винятком транспортних засобів іноземних консульських установ чи представництв міжнародних
організацій, для запобігання вчиненню кримінального правопорушення, переслідування та затримання осіб, що підозрюються у
вчиненні злочину, або для доставки до лікувальних закладів осіб, які потребують медичної допомоги, проїзду до місця злочину;

7) застосовувати відповідно до законодавства заходи фізичного впливу, зброю і спеціальні засоби.

Комендантська година 



Закон України "Про правовий режим воєнного стану"

Світломаскування - приховування від спостереження повітряним і наземним противником світлових

демаскувальних ознак діяльності військ, військових об’єктів, а також населених пунктів, об’єктів економіки та

державного управління.

З метою встановлення спеціального режиму світломаскування здійснюються заходи щодо створення в темний

час доби умов, які ускладнюють виявлення ознак діяльності військ, військових об’єктів, а також населених

пунктів, об’єктів економіки та державного управління з повітря шляхом візуального спостереження або за

допомогою оптичних приладів, розрахованих на видиму область випромінювання.

Світломаскування встановлюється в режимах часткового або повного затемнення.

Часткове затемнення є підготовчим періодом до введення повного затемнення.

Під час часткового затемнення рівень освітлення місць виконання робіт на відкритих проходах, проїздах і

територіях підприємств, установ і організацій знижується в результаті вимикання частини світильників,

установки ламп зниженої потужності або застосування регуляторів напруги.

Під час повного затемнення всі види зовнішнього освітлення повинні бути вимкнені. У місцях проведення

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також на небезпечних ділянках шляхів евакуації населення

до захисних споруд цивільного захисту і біля входів до них передбачається маскувальне стаціонарне або

автономне освітлення з використанням переносних освітлювальних ліхтарів.

Населені пункти, військові об’єкти, а також об’єкти національної економіки та державного управління,

залізничний, автомобільний, річковий і морський транспорт повинні бути обладнані в такий спосіб, щоб

унеможливити їх демаскування внаслідок використання внутрішнього освітлення.

Режим світломаскування



Встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування

Блокпост - посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово

встановлюється на вході/виході (в’їзді/виїзді) на територію/з території, де введено воєнний стан і встановлено особливий

режим (за винятком державного кордону), на якому облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів,

багажу та вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності

особового складу, який виконує завдання на такому пункті, до складу якого можуть входити службові особи військових

формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного

стану.

Патрулям на території, де встановлено особливий режим, в установленому законодавством порядку надано право:

1) затримувати і доставляти до органів або підрозділів Національної поліції осіб, які вчинили або вчиняють

правопорушення у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про

адміністративні правопорушення;

2) вилучати в осіб предмети, які є знаряддям, засобом або предметом правопорушення, і передавати їх органам або

підрозділам Національної поліції;

3) перевіряти в осіб документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи,

та перепустки, а в разі їх відсутності - затримувати відповідних осіб та доставляти до органів або підрозділів Національної

поліції для встановлення особи; у разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, які

перевозяться зазначеними особами;

4) тимчасово обмежувати або забороняти на вулицях та дорогах, окремих ділянках місцевості та в інших громадських

місцях перебування або пересування осіб, рух транспортних засобів, зокрема транспортних засобів іноземних,

консульських установ чи представництв міжнародних організацій; виводити осіб з окремих ділянок місцевості та об’єктів,

евакуйовувати транспортні засоби;

5) входити (проникати) на територію та у приміщення підприємств, установ та організацій, у житлові та інші приміщення,

на земельні ділянки, що належать особам, під час припинення кримінального правопорушення та в разі переслідування

осіб, які підозрюються у скоєнні злочину, якщо зволікання може створити реальну загрозу життю чи здоров’ю осіб;

6) використовувати із службовою метою засоби зв’язку і транспортні засоби, що належать особам (за їх згодою),

підприємствам, установам та організаціям, крім транспортних засобів іноземних консульських установ чи представництв

міжнародних організацій, для запобігання вчиненню кримінального правопорушення, переслідування та затримання осіб,

що підозрюються у скоєнні злочину, або для доставки до закладів охорони здоров’я осіб, які потребують медичної

допомоги, проїзду до місця злочину;

7) застосовувати відповідно до законодавства заходи фізичного впливу (сили), спеціальні засоби і зброю.



Встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування

Суб’єкти господарювання переміщують вантажі (товари) транспортними засобами на територію/з території, де

встановлено особливий режим, через визначені блокпости.

Вантажі (товари), що переміщуються на територію, де встановлено особливий режим, у межах такої території підлягають

контролю в’їзду/виїзду.

Заходи з контролю в’їзду/виїзду включають:

1) на блокпостах:

перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;

перевірку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу (документів на транспортний засіб, документів на

вантаж, дорожнього листа тощо);

проведення огляду транспортного засобу та вантажу (товару) щодо відповідності документам на вантаж (товар);

затримання осіб, транспортних засобів, вантажу (товару), проведення їх огляду та передачу їх уповноваженим

представникам правоохоронних органів;

тимчасове обмеження (заборону) руху транспортних засобів та осіб;

2) поза межами блокпостів:

виявлення порушення встановленого порядку переміщення осіб, транспортних засобів, вантажів (товарів) на територію, де

встановлено особливий режим;

затримання осіб, транспортних засобів, вантажу (товару), проведення їх огляду та передачу їх уповноваженим

представникам правоохоронних органів.

Під час здійснення заходів з обмеження свободи пересування громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а

також руху транспортних засобів не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачені частиною

другою статті 64 Конституції України (не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29,

40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції), та повинні бути дотримані вимоги статей 12 і 13 Закону України

“Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.



Перевірка документів в осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, 

службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму 

воєнного стану

Уповноважена особа - посадова особа, яка призначається наказом коменданта та якій надано повноваження щодо перевірки

документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час

забезпечення заходів правового режиму воєнного стану;

Службове приміщення - нежитлове приміщення, що належить суб’єкту господарювання на правах власності або користування, в

якому розміщено його виконавчий орган (голова правління, директор тощо) або особу, яка відповідно до установчих документів

юридичної особи чи закону виступає від її імені, та має відповідну поштову адресу.

Право на проведення перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і

житла громадян надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби,

ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.

Під час проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян уповноважена

особа може застосовувати технічні прилади та технічні засоби, що мають функції виявлення вибухонебезпечних предметів та речей

(речовин), обіг яких заборонено чи обмежено, фото-, аудіо- і відеофіксації. Аудіо- і відеофіксація житла громадян та їх особистих

речей здійснюється уповноваженими особами за згодою громадян.

Уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують

громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках:

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання,

використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди,

іншої надзвичайної події;

якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення

правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

У разі відсутності в особи документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, уповноважена особа затримує таку особу для її

встановлення на строк, передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення.



Перевірка документів в осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, 

службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму 

воєнного стану

З метою здійснення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів уповноважена особа може проводити

поверхневу перевірку.

Поверхнева перевірка проводиться шляхом візуального огляду особи, проведення по поверхні вбрання особи рукою,

спеціальним приладом або засобом, візуального огляду речей, багажу, вантажів та/або транспортного засобу (салону,

багажника).

Уповноважена особа для проведення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та/або оглядати їх, якщо існує

достатньо підстав вважати, що особа має при собі речі, обіг яких заборонено чи обмежено або які становлять загрозу

життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб.

Поверхнева перевірка проводиться уповноваженою особою відповідної статі. У невідкладних випадках поверхневу

перевірку може проводити будь-яка уповноважена особа лише з використанням спеціального приладу або засобу.

Уповноважена особа має право проводити поверхневу перевірку речей, транспортних засобів, багажу та вантажу:

якщо існує достатньо підстав вважати, що у транспортному засобі перебуває правопорушник або особа, свобода якої

обмежується в незаконний спосіб;

якщо існує достатньо підстав вважати, що у транспортному засобі перебувають речі, обіг яких заборонено чи обмежено або

які становлять загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб;

якщо існує достатньо підстав вважати, що речі, багаж, вантажі або транспортний засіб є знаряддям вчинення

правопорушення та/або вони перебувають в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, для

запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку.

Уповноважена особа під час проведення поверхневої перевірки транспортного засобу має право вимагати відкриття

кришки багажника та/або двері салону.

Під час поверхневої перевірки речей або транспортного засобу особа повинна самостійно показати уповноваженій особі

вміст особистих речей чи транспортного засобу.



Перевірка документів в осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, 

службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму 

воєнного стану

Уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби в разі:

порушення водієм Правил дорожнього руху;

якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу;

якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення

дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація,

що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення дорожньо-

транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення;

якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;

необхідності здійснення опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди,

кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;

необхідності залучення водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або

поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів

дорожньо-транспортних пригод;

необхідності обмеження чи заборони руху транспортних засобів;

якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього

руху;

порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових

сигнальних пристроїв;

проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в’їзду-виїзду.



Перевірка документів в осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, 

службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму 

воєнного стану

Огляд житла чи іншого володіння громадян, службового приміщення проводиться уповноваженою

особою відповідно до вимог законодавства.

Уповноважена особа може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого

рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із:

рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій;

безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення;

припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які перебувають в житлі або іншому володінні

особи.

Проникнення уповноваженої особи до житла чи іншого володіння особи не може обмежувати її

права користуватися власним майном.

Про застосування зазначеного заходу уповноважена особа доповідає та/або інформує відповідно до

вимог Кримінального процесуального кодексу України.

У разі виявлення під час перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та

вантажів, службових приміщень і житла громадян ознак складу кримінального та/або

адміністративного правопорушення затримання таких осіб та вилучення відповідних речей

здійснюється відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу

України про адміністративні правопорушення.



ПЕРЕЛІК

територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 23 липня 2022 року

I. Дніпропетровська область

1. Криворізький район:

1) Широківська селищна територіальна громада;

2) Зеленодольська міська територіальна громада.

2. Нікопольський район:

Нікопольська міська територіальна громада.

3. Синельниківський район:

1) Великомихайлівська сільська територіальна громада;

2) Маломихайлівська сільська територіальна громада;

3) Новопавлівська сільська територіальна громада;

4) Покровська селищна територіальна громада.


