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На лист від 14.06.2022 про надання роз’яснень щодо можливості роботи аматорських 
радіостанцій на період воєнного стану повідомляємо, в межах компетенції про наступне. 

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі 
пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 
першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" 
(далі – Закон) Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введений 
воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року (продовжений до 23 серпня 2022 
року).

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 8 Закону та пункту 11) частини 
першої статті 8 Закону «1. В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, 
військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть 
самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових 
обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних 
інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного 
стану, такі заходи правового режиму воєнного стану: …

11) регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, роботу 
постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних 
підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, 
установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також 
використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і 
проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-
передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації 
через комп’ютерні мережі».

Враховуючи наведене вище, Ви можете звернутись за відповідними роз’ясненнями до 
обласної військової адміністрації.
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