
Комендантська година 

Комендантська година на місцях може запроваджуватися відповідною 

військово-цивільною адміністрацією для забезпечення безпеки громадян і 

збереження правопорядку. 

Що саме забороняється та яка відповідальність чекатиме порушників? 

Перебування людей у період комендантської години на вулицях та в 

інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень 

заборонено. Перепустки та посвідчення видаються військовою 

комендатурою. Саме перепустки дозволяють перебувати на вулиці на період 

комендантської години. Перепустки, видані комендатурою, дійсні тільки в 

межах території, де запроваджено комендантську годину. 

Перевіряти документи, відповідно встановлювати правомірність 

перебування на вулицях та в інших громадських під час комендантської 

години – це повноваження патрулів. 

Патрулі мають право: 

–  затримувати і доставляти в органи або підрозділи Національної поліції 

осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення; 

 – застосовувати відповідно до законодавства заходи фізичного впливу, 

зброю та спеціальні засоби; 

– перевіряти в осіб посвідчення, документи, що посвідчують особу, 

документи, що підтверджують законність перебування на території України, 

та перепустки, а в разі їх відсутності затримувати відповідних осіб і 

доставляти в органи або підрозділи Національної поліції для встановлення 

особи; за потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та 

вантажів, які ними перевозяться; 

– вилучати в осіб предмети, які є знаряддям, засобом або предметом 

правопорушення, і передавати їх органам або підрозділам Національної 

поліції; 

– тимчасово обмежувати або забороняти на вулицях і 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; 

–  входити (проникати) на територію та в 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; 

– використовувати зі службовою метою засоби зв’язку та 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. 

Відповідальність за порушення комендантської години 

За відмову від виконання законного розпорядження або вимоги патруля 

загрожує штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт 

до 15 діб. 

Якщо порушник вчиняє опір – йому загрожує штраф 17 000 – 34 000 грн 

або позбавлення волі до 5 років. 

Крім вищезазначеного, варто звернути увагу на те, що також передбачена 

відповідальність за поширення неправдивих чуток, що можуть викликати 

паніку серед населення або порушення громадського порядку, і карається це 

штрафом або виправними роботами. 

 


