
 

 

Таблиця. Довідково: обставини, що супроводжують воєнний стан  
(загалом за законом та можливі за Законом від 24.02.2022) 

Воєнний стан 

Закони про АР Крим та ОРДЛО 

Надзвичайний стан 
(основні та 

додаткові заходи) 
Надзвичайна ситуація Рекомендації 

Трудова повинність для працездатних 
осіб;;  Дод. мобілізація 

 Встановлення вимог щодо 
додержання заходів безпеки 
для всіх осіб, які перебувають 
у зоні надзвичайної ситуації; 

[створити сценарії заміни чи підміни 
ключових працівників:  

- Зміни до штатного розкладу та 
посадових інструкцій щодо таких 
обставин; 

- Положення індивідуального та 
коллективного договорів на 
випадок вилучення майна, перерви 
у виробництві, перенесення 
застрахованного об’єкта 
(виробничих потужностей) в інше 
місце, відсутність або обмежений 
доступ до застрахованного об’єкта;  

- розширеннядоговірнихположень 
про форс-мажор та підстав для 
припиненнязобов’язань] 

Відсторонення від роботи керівників 
підприємств, установ та організацій 
без збереження заробітної плати за 
неналежне виконання ними 
обов’язків, визначених 
законодавством, та призначення 
виконувачів обов’язків керівників 
зазначених підприємств, установ і 
організацій на час дії правового 

 Зупинення діяльності суб’єктів 
господарювання, 
розташованих у зоні 
надзвичайної ситуації; 

Зупинення аварійно-
рятувальних та інших 
невідкладних робіт, якщо 
виникла підвищена загроза 
життю або здоров’ю осіб 

[створити сценарії заміни чи підміни 
ключових працівників:  

- Зміни до штатного розкладу та 
посадових інструкцій щодо таких 
обставин; 

- Положення індивідуального та 
коллективного договорів на 
випадок вилучення майна, перерви 
у виробництві, перенесення 



 

 

режиму воєнного стану. застрахованогооб’єкта (виробничих 
потужностей) в інше місце, 
відсутність або обмежений доступ 
до застрахованного об’єкта;  

Розширення договірних положень про 
форс-мажор та підстав для 
припинення зобов’язань] 

Примусове відчуження майна; Примусове відчуження 
або вилучення майна. 

Залучення майна суб’єктів 
господарювання, а 
такожгромадян за їхньою 
згодою; 

Здійснення заходів з евакуації 
матеріальних і культурних 
цінностей; 

Отримати документальне 
підтвердження: документи про оцінку, 
умови оплати (попередньої) або 
докази неможливості її здійснити, акти 
передачі майна, якомога більше 
контактних даних 

Розширити умови договорів про 
розірвання та форс-мажор. 

Вилучення техніки у разі порушення 
вимог або невиконання заходів 
правового режиму воєнного стану; 

 Залучення необхідних 
транспортних засобів суб’єктів 
господарювання, а також 
громадян за їхньою згодою 

Вимагайте докази порушень та 
оформлюйте документацію щодо 
вилученого майна (див. вище) 

Використання потужностей, трудових 
ресурсів, коштів підприємств для 
потреб оборони, утримання об’єктів 
інфраструктури, їх залучення до 
обслуговування населення засобами 
транспорту і зв’язку; 

 

ОРДЛО: перевірка, відвідування та 
проникнення в будь-який транспорт, 
території та приміщення у зонах 
безпеки; 

Посилення охорони 
громадського порядку 
та об’єктів, що 
забезпечують 
життєдіяльність 
населення та народного 
господарства; 

Безперешкодний доступ на 
об’єкти суб’єктів 
господарювання та їхню 
територію; 

Отримання від суб’єктів 
господарювання необхідної 
інформації; 

Отримайте документальне 
підтвердження потреби, для якої 
вилучаютьтехніку та детально 
оформіть передані кошти, виконані 
роботи, надані послуги, т.ч. їх 
справедливу вартість. 

Збирайте якомога більше контактних 
даних. 

Розширюйте умови наявних договорів 
про розірвання та форс-мажор. 



 

 

Комендантська година; 

 

АРК: зміна податкової адреси на 
територію, підконтрольну Уряду 
України. Є нікчемними правочини з 
суб’єктами господарювання, 
зареєстрованими в АР Крим.  

 

ОРДЛО: аналог комендантської 
години у зонах безпеки.  

Обмеження свободи 
пересування по 
території, де вводиться 
надзвичайний стан, 
особливий режим в’їзду 
та виїзду;  

Дод. Запровадження 

комендантської години. 

Здійснення заходів з евакуації 
населення; 

Обмеження доступу 
населення до зони 
надзвичайної ситуації; 

Підготуйте переведення частини 
функцій до віддаленого режиму 
роботи; 

Розгляньте план евакуації (релокації) 

Див. Також попередній та перший 
пункти 

Обмеження руху транспорту; 

АРК: заборонено переміщеннятоварів, 
робіт, послуг з/в АР Крим (контроль - 
Державнаприкордонна служба 
України). 

ОРДЛО: Заборонено переміщення 
товарів, робіт, послуг з/в ОРДЛО, 
крім: харчів, ліків та мед.виробів у 
складі гуманітарних вантажів; 
продукції металургійної, 
гірничозбагачувальної, вугледобувної 
та енергогенеруючої галузей, об’єктів 
критичної інфраструктури за 
спец.дозволом і без  регіонального 
маркування (про вироблення товарів 
в ОРДЛО). 

Обмеження руху 
транспортних засобів та 
їхный огляд; 

Заборона або обмеження руху 
транспортних засобів і 
пішоходів поблизу та в межах 
зони надзвичайної ситуації; 

Розширення положень про: 

- ризики, пов’язані з 
транспортуванням (договори із 
відправником чи отримувачем); 

- відповідальність за умови доставки 
(договори із перевізниками) 

Регулювання та/або обмеження 
роботи постачальників електронних 
комунікаційних мереж та/або послуг, 
поліграфічних підприємств, 
видавництв, телерадіоорганізацій, 

Дод. заборона 

виготовлення і 
розповсюдження 
інформаційних 
матеріалів, що можуть 

Проведення документування, 
кіно- і відеозйомки, 
фотографування та 
звукозапису; 

Вивчити договори з альтернативними 
провайдерами: поштовими, 
кур’єрскими службами, радіо та 
супутниковий зв’язок. 



 

 

телерадіоцентрів та інших 
підприємств, установ, організацій і 
закладів культури та засобів масової 
інформації; 

АРК:заборонено діяльність 
операторів державних лотерей та 
організаторів азартних ігор. 

 

дестабілізувати 
обстановку, 
регулювання роботи 
цивільних теле- та 
радіоцентрів, особливі 
правила користування 
зв’язком та передачі 
інформації через 
комп’ютерні мережі. 

Отримання від місцевих 
державних адміністрацій, 
органів місцевого 
самоврядування необхідної 
інформації; 

Заборона торгівлі зброєю, хімічними і 
отруйними речовинами, 
алкогольними напоями; 

Дод.обмеження або 
тимчасова заборона 
продажу зброї, 
отруйних і 
сильнодіючих хімічних 
речовин, а також 
алкогольних напоїв, 

 Майте готовий план диверсифікації 
асортименту та план релокації 
відповідної частини бізнесу.  

Вивчіть правовий режим речовин, які 
можна вважати «хімічними» чи 
«отруйними» та вимагайте 
відповідного обґрунтування в разі 
неправомірних вимог з боку 
уповноважених органів. 

Встановлення особливого режиму у 
сфері виробництва та реалізації 
лікарських засобів, які мають у 
своєму складі наркотичні засоби, 
психотропні речовини; 

  Складіть плани технологічних замін чи 
зупинки роботи (див. пункт перший 
таблиці) 

Вилучення навчальної та бойової 
техніки, вибухових, радіоактивних 
речовини і матеріалів, сильнодіючих 
хімічних та отруйних речовин; 

Дод. Тимчасове 

вилучення у 
підприємств, установ і 
організацій зброї та 
боєприпасів, 

Інформування керівників 
суб’єктів господарювання про 
порушення вимог пожежної та 
техногенної безпеки на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки; 

Ліквідація особливо 
небезпечних проявів 
надзвичайних ситуацій в 

Отримати документальне 
підтвердження: документи про оцінку, 
умови оплати (попередньої), докази 
неможливості, акти передачі майна,  у 
випадку реквізиції) 



 

 

умовах екстремальних 
температур, задимленості, 
загазованості, загрози вибухів, 
обвалів, зсувів, затоплень, 
радіаційного та 
бактеріального зараження. 

Встановлення військово-квартирної 
повинності з розквартирування 
військовослужбовців, осіб складу 
правоохоронних органів, служби 
цивільного захисту, евакуйованого 
населення та розміщення військових 
частин, підрозділів і установ; 

ОРДЛО: користування будь-яким 
транспортом та засобами зв’язку в 
зонах безпеки. 

 розміщення та 
життєзабезпечення 
евакуйованого населення; 

Див. вище. 

Обмеження роботи з готівкою та 
електронними грошима чи гаманцями. 

  Відкрити традиційний поточний 
рахунок в банку  

Обмеження роботи банківських 
установ 

АРК: заборонено вклади (депозити) 
та/або надання позик (кредитів) у 
валюті держави-окупанта, переказ 
коштів з/в АР Крим, робота платіжних 
систем. 

  Слідкувати за надійністю банка;  

Мати ділові відносини більше, ніж з 
одним банком  

Відкрити хоча б один поточний 
рахунок в банку (м.б. актуально для 
самозайнятих осіб); 

Навчання працівників захисту даних 
для віддаленої роботи з фінансами. 
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