
ЩО ТАКЕ ВІЙСЬКОВЕ СТАНОВИЩЕ?  

Згідно із Законом України «Про правовий режим воєнного часу» воєнний стан – 

особливий правовий режим, 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 і органам місцевого самоврядування 

повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної 

безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав 

і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб із 

зазначенням строку дії цих обмежень. 

 

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ВВОДИТЬСЯ?  

У разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності 

України, її територіальної цілісності. 

 

КИМ ВВОДИТЬСЯ?  

Воєнний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом 

Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України 

протягом двох днів з моменту звернення Президента України. Указ Президента 

України про введення воєнного стану, затверджений Верховною Радою України, 

негайно оголошується через засоби масової інформації. Пропозиції щодо 

введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президентові 

України подає Рада національної безпеки і оборони України. 

 

ЯКІ ЗАХОДИ ВКЛЮЧАЄ?  

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військовому 

командуванню надається право разом з органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування, а якщо це неможливо, самостійно запроваджувати та 

здійснювати такі заходи правового режиму воєнного стану:  

1) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до 

роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не 

заброньованих за підприємствами, установами і організаціями на період 

мобілізації і воєнного часу;  

2) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і 

організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їх роботи, 

проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до 

законодавства про працю;  

3) вилучати для тимчасового використання необхідне для потреб оборони майно;  

4) встановлювати охорону важливих об’єктів національної економіки України, які 

забезпечують життєдіяльність населення;  

5) запроваджувати комендантську годину;  

6) встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу 

пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух 

транспортних засобів;  

7) перевіряти документи у громадян, а в разі потреби проводити огляд речей, 

транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла 

громадян, за винятком обмежень, установлених Конституцією України;  



8) у порядку, визначеному Конституцією і законами України, порушувати 

питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій, 

якщо вона загрожує суверенітету, національній безпеці України, її державній 

незалежності та територіальній цілісності, життю громадян;  

9) здійснювати контроль за роботою підприємств зв’язку, поліграфічних 

підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, театральних, концертно-

видовищних та інших підприємств, установ і організацій культури;  

10) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного 

стану вилучати у підприємств, установ та організацій усіх форм власності, 

окремих громадян радіообладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, 

комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв’язку;  

11) забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними 

речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на 

спиртовій основі;  

12) вилучати у громадян вогнепальну зброю та боєприпаси, холодну зброю, а в 

підприємств, установ і організацій також навчальну та бойову техніку, вибухові, 

радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;  

13) забороняти призовникам і військовозобов’язаним змінювати місце 

проживання без відома військового командування;  

14) встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну 

повинність із розквартирування військовослужбовців та розміщення військових 

частин, підрозділів і установ;  

15) встановлювати порядок використання сховищ, споруд та інших об’єктів для 

захисту населення, а також для задоволення потреб оборони;  

16) проводити евакуацію населення з місць і районів, небезпечних для 

проживання, а також підприємств, установ, організацій та матеріальних 

цінностей, які мають важливе державне, господарське і культурне значення;  

17) запроваджувати в разі необхідності нормоване забезпечення населення 

основними продовольчими і непродовольчими товарами, ліками;  

18) усувати з посад керівників державних підприємств, установ і організацій за 

неналежне виконання ними своїх обов’язків, призначати виконуючих обов’язки 

керівників зазначених підприємств, установ і організацій;  

19) примусово відчужувати або вилучати майно у юридичних і фізичних осіб для 

потреб оборони. 


