
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

        розпорядження голови обласної 
        військової адміністрації  
        від  15.04.2022 № 175 
 

 
ПОРЯДОК 

видачі перепусток та особливості їх використання на території  
м. Запоріжжя та Запорізької області під час дії комендантської години 

 
1. Цей Порядок визначає зразок та опис бланка перепустки, а також 

порядок видачі перепусток, особливості їх використання на території  
м. Запоріжжя та Запорізької області під час дії комендантської  години. 

2. В цьому порядку терміни вживаються в значенні наведеному у Законі 
України «Про правовий режим воєнного стану», Порядку здійснення заходів під 
час запровадження комендантської години та встановлення спеціального 
режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 573 
(далі – Порядок № 573) та наказом Головнокомандувача Збройних Сил України 
від 04.03.2022 № 75/ДСК. 

3. На території м. Запоріжжя та Запорізької області під час дії 
комендантської години забороняється перебування у визначений період доби на 
вулицях та в інших громадських місцях осіб без перепусток, а також рух 
транспортних засобів без відповідних перепусток.  

4. Дозволяється перебування у визначений період доби на вулицях та в 
інших громадських місцях, де запроваджено комендантську годину, без виданих 
перепусток особам та рух транспортних засобів Збройних Сил, 
Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Держприкордонслужб, 
Національної поліції, СБУ, ДФС, ДМС, ДСНС, які залучаються до здійснення 
заходів під час запровадження комендантської години, транспортним засобам 
спеціалізованого призначення, які виконують невідкладне службове завдання, 
за умови ввімкнення спеціальних світлових сигнальних пристроїв. 

5. Перепустка надається працівникам аварійних служб  (електро- газо-, 
тепло- та водопостачання), інших підприємств, установ та організацій, що 
забезпечують життєдіяльність населених пунктів на території м. Запоріжжя та 
Запорізької області, волонтерам, які здіснюють транспортування гуманітарної 
допомоги по м. Запоріжжю та Запорізькій області.    

6. Заявки на видачу перепусток подаються через Запорізьку обласну 
військову адміністрацію, яка здійснюється їх подобову реєстрацію і погодження 
відповідними стурктурними підрозділами, гуманітарним штабом Запорізької 



обласної військової адміністрації за напрямками діяльності, та надання 
попереднього висновку про доцільність та обґрунтованість поданих заявок. 

7. Після перевірки та погодження заявки, військовою комендатурою  
м. Запоріжжя за підписом військового коменданта та з використанням печатки 
оформлюються та видаються перепустки встановленого зразка для військових 
частин та установ. У разі наявності поважних підстав (відрядження, хвороба та 
ін.), військовому коменданту м. Запоріжжя надається право делегувати свої 
повноваження щодо видачі перепусток іншій особі зі складу відповідної 
військової комендатури м. Запоріжжя шляхом видання відповідного наказу. 

8. Оформлені перепустки підлягають реєстрації у елетронному журналі 
видачі перепусток, який зберігається у військовій комендатурі м. Запоріжжя.  

9. Видачу перепусток представникам підприємств установ та організацій 
здійснює визначена посадова особа Запорізької обласної військової 
адміністрації, з засвідченням перепусток пілписом та печаткою.   

10. Перепустка пред’являється громадянином України із документом, що 
посвідчує особу (паспорт або службове посвідчення). 

11. Перепустки, видані згідно цього Порядку, дійсні тільки в межах 
території м. Запоріжжя та Запорізької області, під час комендантської години.  

12. Бланк перепустки має містити: 
- назву комендатури, яка видала перепустку; 
- реєстраційний номер перепустки;  
- на якій території діє; 
- марка транспортного засобу, реєстраційний номер; 
- найменування підприємства, установи (організації); 
- дата видачі та термін дії перепустки; 
- посада, прізвище, ініціали та підпис особи, яка видала перепустку; 
-  печатка органу, що видав перепустку.   

13. Затвердити зразок заявки на видачу перепустки (додаток № 1) та 
зразки бланків перепустки (додатки № 2, 3).  

 
 

Військовий комендант м. Запоріжжя 
полковник                                                                               Андрій МЕЛЬНИК       

 
 
 
 
 
 

 


