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Адміністрацією Держприкордонслужби в межах компетенції розглянуто 
Ваш лист від 22.04.2022 № 22-1-158 щодо порядку виїзду за кордон громадян 
України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану.

Інформуємо, що згідно із частиною другою статті 19 Конституції України 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із статтею 17 Конституції України захист суверенітету і 
територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та 
інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього 
Українського народу.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» (далі – Указ № 64/2022), у зв'язку з військовою 
агресією російської федерації проти України, в Україні введено воєнний стан з 
05.30 год. 24.02.2022 строком на 30 діб. 

Указом Президента України від 24.02.2022 №69/2022 оголошено загальну 
мобілізацію.

Статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 
визначено категорії військовозобов’язаних громадян України, які не підлягають 
призову на військову службу під час мобілізації. 

Звертаємо Вашу увагу, що приписи статті 23 Закону України «Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не регулюють питання перетинання 
державного кордону.

Указом № 64/2022, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану 
тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть 
обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, 
передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також 
вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в 
межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та 
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здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною 
першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Проведення заходів і повноваження, необхідні для забезпечення оборони 
України, захисту безпеки населення та інтересів держави передбачені Законом 
України «Про правовий режим воєнного стану» покладено на військове 
командування, зокрема, Державну прикордонну службу України.

Статтею 24 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 
визначено, що бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, 
здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування 
органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий 
період.

Таким чином, військовозобов’язані, які заброньовані за підприємствами, 
установами і організаціями як і військовослужбовці виконують визначені 
завдання щодо захист суверенітету і територіальної цілісності України, 
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, а тому їх виїзд за кордон 
на сьогодні можливий виключно для виконання службових завдань.

Отже, для підтвердження підстав щодо перетинання державного кордону 
України на виїзд з території України, крім документів, зазначених у статті 2 
Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян 
України» особа має подати також:

витяг з наказу Міністерства економіки (згідно пункту 5 постанови 
Кабінету міністрів України від 03.03.2022 № 194 «Деякі питання бронювання 
військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану» вказаний 
документ є підтвердженням надання відстрочки від призову на військову 
службу під час мобілізації та на воєнний час);

документи про відрядження такої особи за кордон.
Додатково інформуємо, що відповідно до вимог Закону України «Про 

прикордонний контроль» повноваження стосовно надання громадянам дозволу на 
перетинання державного кордону надані службовим особам Державної 
прикордонної служби України, які несуть службу в пунктах пропуску через 
державний кордон України.
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