
Комендантська година: порядок введення та 

обмеження, які встановлюються, поради 
 

Визначення терміну комендантська година міститься у п. 5 ч. 1 ст. 

8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", а саме – це 

заборона перебування у певний період доби на вулицях та в інших 

громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. 

Запровадження комендантської години та встановлення спеціального 
режиму світломаскування здійснюється лише за наявності реальної 

загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, а також 

для забезпечення громадського порядку. 
 

Порядок введення 

Порядок введення комендантської години встановлюється Постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 573 «Питання запровадження та 
здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану». 

Комендантська година та встановлення спеціального режиму 

світломаскування запроваджується шляхом видання наказу військовим 

командуванням або військовою адміністрацією (у разі її утворення), який 
доводиться до відома військових адміністрацій (у разі їх утворення) або ради 

оборони Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, Мінекономіки, Мінсоцполітики, 

Мінінфраструктури, МОЗ, МЗС, АТ «Українська залізниця», відповідних 

органів Держспецтрансслужби, Національної гвардії, 

Держприкордонслужби, Національної поліції, СБУ, ДФС, ДМС, ДСНС, 
військових командувань, з’єднань, військових частин Збройних Сил та інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань. 

Зазначеним наказом призначається комендант, визначаються час, 
протягом якого діють комендантська година та спеціальний режим 

світломаскування, межі території їх запровадження, способи здійснення 

заходів щодо підтримання правопорядку, порядок руху залізничного, 

автомобільного, морського, річкового, повітряного транспорту, порядок 
створення, функціювання і місцезнаходження комендатури та її склад. 

Накази військового командування та військової адміністрації (у разі її 

утворення) про запровадження комендантської години та встановлення 

спеціального режиму світломаскування доводяться до відома підприємств, 
установ, організацій та населення сільськими, селищними, міськими радами, 

військовими адміністраціями (у разі їх утворення) або радами оборони 

Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя та через 
засоби масової інформації. 

 

Обмеження, які діють під час комендантської години 

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. 
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Без перепусток під час комендантської години на вулицях та в інших 
громадських місцях дозволено перебування та рух транспортних засобів 

Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Національної гвардії, 

Держприкордонслужби, Національної поліції, СБУ, ДФС, ДМС, ДСНС а 
також транспортним засобам спеціалізованого призначення, які виконують 

невідкладне службове завдання, за умови ввімкнення спеціальних світлових 

сигнальних пристроїв. 

ВАЖЛИВО! Під час дії комендантської години та встановлення 
спеціального режиму світломаскування продовжують виконувати свої 

завдання Збройні Сили, Держспецтрансслужба, Національна гвардія, 

Держприкордонслужба, Національна поліція, СБУ, ДФС, ДМС, ДСНС. 

Також особи, які вчинили кримінальні та адміністративні 
правопорушення, затримуються в порядку, встановленому Кримінальним 

процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні 

правопорушення. 
 

Перепустки 

Перепустка є документом, що видається в комендатурі із 

обов’язковим зазначенням строку дії. 
Таку перепустку необхідно пред’являти: 

 громадянином України разом із документом, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України або її спеціальний статус; 
 військовослужбовцем Збройних Сил, Держспецтрансслужби, 

Національної гвардії, Держприкордонслужби, поліцейським Національної 

поліції, військовослужбовцем та працівником СБУ, працівником ДФС, ДМС, 

ДСНС разом із службовим посвідченням; 
 іноземцем або особою без громадянства разом із паспортним 

документом іноземця та документом, що підтверджує законність 

перебування на території України. 

Перепустки, видані комендатурою, дійсні тільки в межах території, 

де запроваджено комендантську годину! 

Облік таких перепусток також ведеться комендатурою на території, де 

запроваджено комендантську годину. 
 

Контроль за дотриманням комендантської години 

Контроль за дотриманням особами комендантської години та 

спеціального режиму світломаскування здійснюється патрулями, які 

підпорядковуються коменданту. 

Під час комендантської години в’їзд/виїзд (вхід/вихід) на територію/з 

території, де запроваджено комендантську годину, здійснюється лише через 

визначені комендатурою блокпости. 
 

Повноваження патрулів 

Патрулям на території, де запроваджено комендантську годину та 

встановлено спеціальний режим світломаскування, в установленому 

законодавством порядку надано право: 

 затримувати і доставляти в органи або підрозділи Національної поліції 

осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення; 



 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; 
 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 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; 

 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; 
 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; 
 застосовувати відповідно до законодавства заходи фізичного впливу, 

зброю і спеціальні засоби. 

 Що загрожує порушникам 

Особи, які вчинили кримінальні та адміністративні правопорушення 
затримуються в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним 

кодексом України та Кодексом України про адміністративні 

правопорушення. 
Якщо людина в заборонений час – протягом комендантської години – 

перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право її затримати, 

перевірити в неї наявність документів, які б давали право на перебування на 

вулиці, чи підтвердити обставину про відсутність таких документів у даної 
особи, а також встановити причину порушення комендантської години. 

За непокору законному розпорядженню або вимозі патруля на 

порушника може бути накладено стягнення відповідно до статті 185 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. 

Якщо порушник комендантської години чинить опір, його може бути 

притягнуто до кримінальної відповідальності за статтею 342 Кримінального 

кодексу України. 
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Поради, як діяти, якщо не встигаєте додому до початку 

комендантської години 

Якщо ви затрималися на вулиці під час комендантської години 

 Найкраще – знайдіть тероборону та поясніть ситуацію. 
 Пересувайтеся освітленими шляхами, не ховайтеся у темряві та не 

підсвічуйте  ліхтариком – можуть сприйняти за диверсанта. 

 Під час зустрічі з військовими, доки не попросять, не лізьте одразу 

до кишені за документами, це може бути розцінене за спробу дістати зброю. 
 Не вигадуйте нічого, і тим більше, не кажіть, що забули чи не знали 

про обмеження у часі. 

 Носіть із собою паспорт – паперовий або ID-карту. Документів у 

застосунку «Дія» недостатньо. Перевірити документи в «Дії» для тероборони 
складніше – не завжди у них є для цього необхідні технічні засоби. Тож якщо 

не має паперового паспорта або ID-картки, можуть затримати до з’ясування 

особи. 
 Не вдавайте людину, яка має право бути на вулиці вночі, 

наприклад, журналіста, це перевірять. 

 Під час перевірки не тримайте телефон у руках. Можуть запідозрити у 

зніманні або передаванні координат. Телефонуйте рідним лише після того, як 
попередите про це тероборону. 

 Якщо історія браузера та чату в телефоні повністю видалена, це може 

викликати підозру. Тому не очищуйте пам'ять телефона без зайвої 
необхідності – лише якщо існує загроза зустрічі з окупантами. 

Якщо під час комендантської години ви ще в дорозі 

 Не зупиняйтеся посеред траси. Дійдіть до найближчого блокпоста і 

спокійно поясніть, хто ви та куди прямуєте. 
 У вас перевірять документи, машину, речі, кишені та телефон. 

 Якщо в районі небезпечно, вас попросять залишатися біля блокпоста до 

закінчення комендантської години. Якщо не послухаєтесь, можуть 
заарештувати, виписати штраф чи навіть позбавити волі до 5 років. 

У випадку, якщо дії перевіряльників здалися неправомірними, можна 

звернутися за поясненнями за телефоном гарячої лінії Міністерства оборони 

та ЗСУ – 0800 50 04 42. 
 
З використанням джерел: https://tsn.ua/ukrayina; https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php 

 

 

Правовий інспектор праці  

В.Пророк 

        10.06.2022 
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