Заходи,
які, відповідно до Закону України "Про правовий режим
надзвичайного стану" від 16.03.2000 №1550, рекомендуються
виконати населенню

Усі громадяни при введенні правового режиму надзвичайного стану
зобов'язані:
ознайомитися з Указом Президента України про введення надзвичайного
стану щодо переліку та меж надзвичайних заходів, вичерпним переліком
конституційних прав і свобод людини і громадянина, які

тимчасово

обмежуються у зв'язку з введенням надзвичайного стану, а також переліком
тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням
строку дії цих обмежень;
Усі громадяни на території, де введено надзвичайний стан,
зобов'язані:
сприяти органам державної влади, військового командування та органам
місцевого

самоврядування

в

здійсненні

заходів

правового

режиму

надзвичайного стану;
дотримуватися встановленого особливого режиму в'їзду і виїзду, а також
обмеження свободи пересування;
сприяти обмеженню руху транспортних засобів та їх огляду;
сприяти посиленню охорони громадського порядку та об'єктів, що
забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
сприяти тимчасовій чи безповоротній евакуації людей з місць,
небезпечних

для

проживання,

з

обов'язковим

зайняттям

наданих

їм

стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;
сприяти встановленій для юридичних осіб квартирної повинності для
тимчасового розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення,
аварійно-рятувальних формувань та військових підрозділів, залучених до
подолання надзвичайних ситуацій;
тимчасово

припинити

будівництво

нових,

розширення

діючих
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підприємств та інших об'єктів, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією
надзвичайної ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та
аварійно-рятувальних формувань;
дотримуватися умов встановлення карантину та проведення інших
обов'язкових санітарних та протиепідемічних заходів;
сприяти запровадження особливого порядку розподілення продуктів
харчування і предметів першої необхідності;
сприяти мобілізації та використання ресурсів підприємств, установ і
організацій, незалежно від форми власності, для відвернення небезпеки та
ліквідації надзвичайних ситуацій з обов'язковою компенсацією понесених
втрат;
дотримуватися змін режиму роботи підприємств, установ, організацій
усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах
надзвичайного стану продукції, інших змін виробничої діяльності, необхідні
для проведення аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт;
сприяти усунення від роботи на період надзвичайного стану, в разі
неналежного виконання своїх обов'язків, керівників державних підприємств,
установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки в
районі надзвичайного стану, та покладення тимчасового виконання обов'язків
зазначених керівників на інших осіб;
дотримуватися

запровадження

комендантської

години

(заборони

перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих
перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби);
сприяти перевірку документів у громадян, а в необхідних випадках проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і
вантажів, службових приміщень та житла громадян;
обмежувати або тимчасово припиняти продаж зброї, отруйних і
сильнодіючих хімічних речовин, а також алкогольних напоїв та речовин,
вироблених на спиртовій основі;
сприяти тимчасового вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної і
холодної зброї та боєприпасів, а у підприємств, установ і організацій - також
навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і матеріалів,
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отруйних і сильнодіючих хімічних речовин;
дотримуватися умов регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів;
дотримуватися особливих правил користування зв'язком та передачі
інформації через комп'ютерні мережі.
Усім громадянам на території, де введено надзвичайний стан,
забороняються:
зміна Конституції України;
зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
зміна виборчих законів;
проведення виборів Президента України;
проведення виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
обмеження прав і повноважень народних депутатів України;
проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких
встановлюється судом;
проведення страйків;
примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб;
призовникам і військовозобов'язаним змінювати місце проживання без
відома відповідного військового комісаріату;
виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть
дестабілізувати обстановку;
робота

аматорських

радіопередавальних

засобів

радіовипромінювальних пристроїв особистого і колективного користування.
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