
Яким чином можна реалізувати своє право на особисте ознайомлення з 

документами в умовах воєнного стану? 

 

Відповідно до ст. 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій 

вибір. Право на особисте ознайомлення з публічною інформацією є одним із елементів 

права на інформацію.  

Реалізація зазначеного права здійснюється шляхом подання до розпорядника 

відповідного запиту в порядку Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі 

- Закон № 2939-VI). 

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 14 Закону № 2939-VI розпорядники інформації зобов'язані, 

зокрема, визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а 

також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, 

сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо. 

Отже, право особистого ознайомлення з публічною інформацією включає 

можливість запитувача: 

 переглядати публічну інформацію (документи чи їх копії) у спеціальному 

відведеному місці; 

 робити виписки з такої інформації, фотографувати, копіювати, сканувати їх, 

записувати на будь-які носії інформації тощо 

При цьому розпорядники інформації не зобов'язані забезпечувати запитувача 

відповідною технікою та приладдям, а лише створити умови для їх використання.  

Водночас в умовах воєнного часу таке право на підставі закону може підлягати 

обмеженням для захисту інтересів національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним 

правопорушенням. 

Перш за все, такі обмеження можуть бути пов'язані із застосуванням заходів 

правового режиму воєнного стану, визначеним у ст. 8 Закону України “Про правовий режим 

воєнного стану” (далі - Закон № 389-VIII), зокрема: встановленням посилення охорони та 

особливого режиму роботи органу влади, установи, до якої подано звернення (п. 1 ч. 1 ст. 

8 Закону № 389-VIII); запровадженням на певній території комендантської години (п. 5 ч. 

1 ст. 8 Закону № 389-VIII); встановленням особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження 

свободи пересування, а також руху транспортних засобів (п. 6 ч. 1 ст. 8 Закону № 389-VIII). 

Враховуючи вказане, за наявності законних підстав, з міркувань безпеки, як 

запитувача так і співробітників розпорядника інформації, в можливості реалізації права 

особистого ознайомлення з документами може бути відмовлено. При цьому інформацію на 

запит може бути надано в іншій спосіб на вибір запитувача. 

Для реалізації права особистого ознайомлення з публічною інформацією в умовах 

воєнного стану запитувачу необхідно дотримуватись таких рекомендацій: 

 користуватись таким правом слід у виняткових випадках, якщо зазначений спосіб 

отримання інформації сприятиме, наприклад, захисту життя, здоров’я, 

забезпеченню свободи або безпеки; 

 перед поданням запиту варто переконатись, чи не перебуває необхідна 

інформація у відкритому доступі в мережі Інтернет або в інших доступних 

запитувачу джерелах; 

 запит щодо отримання доступу до інформації шляхом особистого ознайомлення 

з публічною інформацією в умовах воєнного стану повинен бути обгрунтованим. 

Рекомендації для суб’єкта владних повноважень щодо забезпечення права 

особистого ознайомлення з публічною інформацією в умовах воєнного стану: 

 завчасно інформувати заявника про час,  дату та місце реалізації вказаного права. 

У разі встановлення комендантської години на визначений час - перенести на 

інший день, про що також поінформувати заявника;  



 у разі неможливості забезпечення права особистого ознайомлення з публічною 

інформацією, поінформувати на вказані у запиті канали зв'язку про альтернативні 

способи реалізації свого права на доступ до інформації;  

 завчасно переконатись щодо можливості гарантувати безпеку для запитувача та 

працівників розпорядника під час реалізації вказаного права; 

 запровадження окремих заходів правового режиму (напр. встановленням 

посилення охорони та особливого режиму роботи органу влади), а також 

неможливість гарантувати безпеку для запитувача та працівників розпорядника 

може бути підставою відстрочки в задоволенні запиту. 

Таким чином, в період дії правового режиму воєнного стану запитувачу 

рекомендовано користуватись правом особистого ознайомлення з публічною інформацією 

у виняткових випадках, які пов’язані із захистом життя, здоров’я громадян, збереженням 

майна, запобіганням іншим негативним наслідкам війни тощо. При цьому, як зазначалось 

вище, реалізація цього права може підлягати обмеженням з боку розпорядника інформації. 

 


