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Воєнний стан в Україні: регуляторні норми

2

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 64/2022
(https://cutt.ly/VD4jWTw) у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України
введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в
Україні» від 24.02.2022 р. № 2102-IX (https://cutt.ly/yD4lpQS) було затверджено вищезгаданий
Указ Президента України.

Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 р.
№ 133/2022 (https://cutt.ly/OD4ktGn) продовжено дію воєнного стану в Україні з 26.03.2022 р. ще
на 30 днів, тобто до 25 квітня 2022 року.

Указ Президента України № 133/2022 був затверджений Законом України «Про затвердження Указу
Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"» від 15.03.2022 р.
№ 2119-IX (https://cutt.ly/bD4lDmu).

https://cutt.ly/VD4jWTw
https://cutt.ly/yD4lpQS
https://cutt.ly/OD4ktGn
https://cutt.ly/bD4lDmu


Засвідчення форс-мажорних обставин
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Торгово-промислова палата України, враховуючи надзвичайно складну ситуацію, з якою
зіткнулась наша країна, ухвалила рішення спростити процедуру засвідчення форс-мажорних
обставин (обставин непереборної сили). З метою позбавлення обов’язкового звернення до ТПП
України та уповноважених нею регіональних ТПП і підготовки пакету документів у період дії
воєнного стану, на сайті ТПП України розміщено (https://cutt.ly/mA5Eztg) 28.02.2022 р. загальний
офіційний лист ТПП України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин
непереборної сили). Це надасть можливість за необхідністю роздруковувати відповідне
підтвердження всім, кого це стосується, перейшовши за посиланням: https://cutt.ly/qFqumwm.

Фрагмент 
Листа ТПП від 

28.02.2022 р.      
№ 2024/02.0-7.1 

https://cutt.ly/mA5Eztg
https://cutt.ly/qFqumwm


Закупівлі в умовах воєнного стану
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Кабінет Міністрів України Постановою «Деякі питання здійснення оборонних та публічних
закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» № 169 від 28.02.2022 р.
(https://cutt.ly/5A75kVR) спростив процедуру державних закупівель. Відповідно до неї публічні
закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та
спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» № 922 від
25.12.2015 р. (https://cutt.ly/MD4E2SQ). При цьому переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і
послуг визначаються рішенням органу управління державним майном суб’єкта господарювання
державного сектору економіки. Наказ Національної академії аграрних наук України № 10.2-24 від
01.03.2022 р. визначає такий перелік для наукових установ, державних установ та організацій
НААН (див. наступну сторінку).

Також у Постанові № 169 йдеться про те, що замовники під час здійснення закупівель
повинні відповідно до Закону № 922 дотримуватися принципів здійснення публічних
закупівель та забезпечувати оприлюднення укладеного договору в електронній системі
закупівель протягом п’яти робочих днів після його підписання. Зазначений строк продовжується
на час неналежного функціонування електронної системи закупівель, підтверджений її
адміністратором. Договір, не оприлюднений в електронній системі закупівель у встановлений
строк, є нікчемним.

Враховуючи викладене, для того щоб замовник здійснював публічні закупівлі товарів, робіт
і послуг без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, йому слід виконати
перераховані далі кроки.

https://cutt.ly/5A75kVR
https://cutt.ly/MD4E2SQ
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1. Підприємству, установі, організації необхідно визначити перелік та обсяг закупівель
товарів, робіт і послуг, на які поширюються вимоги Постанови № 169, та затвердити цей перелік
відповідним Наказом. Зміст Наказу може бути таким:

«У зв’язку з наявною потребою в закупівлі товарів, робіт і послуг, керуючись Постановою
КМУ «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в
умовах воєнного стану» від 28.02.2022 р. № 169 (далі — Постанова № 169),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, що додається.

2. Відповідальним за виконання Постанови № 169 призначити ____________________.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на _____________________ .»

2. Не включаєте закупівлі таких товарів, робіт та послуг до річного плану.

3. Укласти прямий договір.

4. За результатами укладеного договору оприлюднюєте в електронній системі закупівель
(ЕСЗ) звіт про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ,Т та сам договір про
закупівлю з додатками до нього. Це слід виконати НЕ пізніше (тобто можна й раніше) 20 днів з
дня припинення або скасування воєнного стану.

Для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких
дорівнює або перевищує 50 тис. грн
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Лист Міністерства економіки України «Щодо змін, внесених до порядку закупівель у період 
воєнного стану» від 09.03.2022 р. № 3304-04/9472-06 – https://cutt.ly/HSekKIu

Лист Міністерства економіки України «Щодо здійснення закупівель у період воєнного стану» від 
04.03.2022 р. № 3304-04/9225-06 – https://cutt.ly/uSelTgo

Лист ДКСУ «Рекомендації щодо застосування у роботі положень постанови Кабінету Міністрів 
України від 28.02.2022 № 169» від 07.03.2022 р. № 18-07-08/4497 – https://cutt.ly/RSez8ML

Зразки Наказу про затвердження переліку та обсягів закупівель товарів, робіт, послуг, які можна 
адаптувати під ваші потреби – https://cutt.ly/ySec93R та https://cutt.ly/7SevXPe

Для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг вартістю до 50 тис. грн

Такі закупівлі здійснюємо за старими правилами, встановленими Законом України «Про
публічні закупівлі» № 922 від 25.12.2015 р. (https://cutt.ly/MD4E2SQ).

ДОВІДКОВО

https://cutt.ly/HSekKIu
https://cutt.ly/uSelTgo
https://cutt.ly/RSez8ML
https://cutt.ly/ySec93R
https://cutt.ly/7SevXPe
https://cutt.ly/MD4E2SQ


Дія.Бізнес доповнено новим розділом для підтримки бізнесу
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На порталі Дія.Бізнес (https://cutt.ly/nDzP8hr) з'явився новий інформаційний розділ про
державні та донорські програми, приватні ініціативи підтримки підприємців в умовах війни, що
допоможуть зберегти бізнес, робочі місця та підтримати економіку України. Розділ постійно
доповнюється новими ініціативами. Зараз в ньому є урядові програми (працевлаштування
внутрішньо переміщених осіб, тимчасове переміщення підприємств, огляд всіх ініціатив щодо
релокейту підприємств); кредитні програми (кредитування підприємств за програмою 5–7–9 %,
кредитування аграріїв, додаткова підтримка аграріїв); експортна діяльність (роз'яснення щодо
нововведень, експорт в умовах війни).

Додаткова підтримка аграріїв

https://prodsafety.org/

https://agrostatus.org/

https://cutt.ly/nDzP8hr
https://prodsafety.org/
https://agrostatus.org/


Із арештованих рахунків дозволили виплачувати зарплату
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Кабінет Міністрів України Розпорядженням «Про забезпечення здійснення розрахунків
підприємств, установ, організацій в умовах воєнного стану» від 11.03.2022 р. № 212-р
(https://cutt.ly/CA55vWt) встановив особливості розрахунків в умовах воєнного стану
підприємств, котрі є боржниками. Для забезпечення розрахунків з населенням та бюджетом в
умовах воєнного стану юридичним особам - боржникам дозволили проводити видаткові операції
з рахунків, на кошти на яких накладено арешт органами державної виконавчої служби,
приватними виконавцями, виключно на такі цілі:

1) виплата зарплати в розмірі не більше 5 мінімальних розмірів зарплати в місяць на
одного працівника юридичної особи - боржника;

2) сплата податків, зборів та ЄСВ.

Перевірку дотримання вимог цього розпорядження під час виплат мають виконувати
службові особи юридичної особи - боржника.

26.03.2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до розділу XIII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження»» від
15.03.2022 р. № 2129-IX (https://cutt.ly/VFq2yZH), який закріплює аналогічні норми, а також:

– припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід
боржника (крім рішень про стягнення аліментів та рішень, боржниками за якими є громадяни
Російської Федерації);

– визначені цим Законом строки перериваються та встановлюються з дня припинення або
скасування воєнного стану.

https://cutt.ly/CA55vWt
https://cutt.ly/VFq2yZH


Кошти і товари, передані ЗСУ, включаються до складу витрат
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Суми коштів та товарів, перерахованих (переданих) платниками податків Збройним силам
України, включаються до складу витрат без обмежень. Таку думку навели податківці у власному
офіційному Telegram-каналі (https://t.me/tax_gov_ua/1887).

Згідно з нормами Податкового кодексу України об’єктом оподаткування податком на
прибуток підприємств є прибуток з джерелом походження з України та за її межами, який
визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до
оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Водночас, відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ для платників податку, у яких
річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського
обліку за останній річний звітний період не перевищує 40 млн грн, об’єкт оподаткування може
визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім
від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань,
визначених пп. 140.4.8 п. 140.4 та пп. 140.5.16 п. 140.5 ст. 140 ПКУ), визначені відповідно до
положень розділу ІІІ ПКУ.

Також відповідно до п. 33 підрозділу 4 розділу XX ПКУ тимчасово, на період проведення
АТО, коригування, встановлені пп. 140.5.9 ст. 140 цього ПКУ, не проводяться, починаючи з 1 січня
2015 р., щодо сум коштів або вартості спеціальних ЗІЗ (касок, бронежилетів, виготовлених
відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та
медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення,

https://t.me/tax_gov_ua/1887
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а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України,
Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України,
Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню
державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації
України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх
з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за
рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної
операції.

Таким чином, коригування фінансового результату до оподаткування на суму
вищезазначених коштів та товарів, перерахованих (переданих) платниками податків Збройним
силам України та іншим військовим формуванням для потреб забезпечення оборони держави у
зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, не здійснюється, тобто такі
суми включаються до фінансового результату до оподаткування у складі витрат без обмежень.



Документальний супровід переміщення пального
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ГУ ДПС в Івано-Франківській області інформують (https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-
ark/577366.html), що відповідно до пп. 69.4 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ
у період дії воєнного стану на території України у разі неможливості зареєструвати акцизну
накладну в ЄРАН дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними
засобами за наявності товарно-транспортної накладної. Така ТТН повинна містити всю
інформацію, що має міститися у відповідній АН, яка повинна бути зареєстрована в ЄРАН,
протягом 3-х місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Розширено перелік товарів критичного імпорту

Кабінет Міністрів України Постановою «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153» від 19.03.2022 р. № 324 (https://cutt.ly/GSSc8zK)
розширив перелік товарів критичного імпорту, включивши в нього необхідну аграріям
сільськогосподарськуг техніку, запчастини, обладнання для сільськогосподарських робіт.
Йдеться про трактори, сільськогосподарські машини, вантажівки, сідельні тягачі, обприскувачі,
зрошувальне обладнання, сівалки, всю ґрунтообробну техніку, цистерни тощо.

https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/577366.html
https://cutt.ly/GSSc8zK


Цифрова форма паперових складських документів на зерно
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Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказом «Про затвердження змін
до Порядку ведення основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на
зберігання, і реєстру зернового складу» від 21.03.2022 р. № 185 (https://cutt.ly/bDxvWnc)
затвердило зміни до Порядку ведення основного реєстру складських документів на зерно та
зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру зернового складу.

Згідно з ними вводить в дію цифрова форма паперового складського документа на зерно як
документ, який містить в електронній формі всі реквізити відповідного складського документа
на зерно (складської квитанції на зерно, простого та подвійного складського свідоцтва). Цифрова
форма паперового складського документа на зерно може бути роздрукована на звичайному
папері відповідного формату із збереженням форми бланка складського документа на зерно,
встановленого законодавством України.

При заповненні обов'язкових реквізитів цифрової форми паперового складського
документа на зерно, складського документа на зерно (заставне зерно) (далі – складський
документ) у реєстр зернового складу (в електронному вигляді) вносяться відомості з
присвоєнням їм порядкового номера про складський документ та зерно, на яке такий документ
було виписано. Реєстр зернового складу – це база даних, що містить відомості про зерно, що
прийняте зерновим складом на зберігання у визначеному обсязі й до визначеного строку, про
видані ним складські документи на зерно, цифрові форми паперового складського документа на
зерно, та про володарів таких документів. Реєстр зернового складу ведеться у 2-х формах:
електронна база даних, яка є складовою частиною Реєстру, та на паперових носіях (Книга
реєстрації).

https://cutt.ly/bDxvWnc


Правила користування землею с/г призначення
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Верховна Рада України 24.03.2022 р. проголосувала за законопроект № 7178 (не
опубліковано) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов
для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» (https://cutt.ly/gDxUEvQ).

https://cutt.ly/gDxUEvQ
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Законопроект № 7178 передбачається:

– поновлення на один рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення
відомостей про поновлення договору у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
договорів оренди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування
земельними ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного стану щодо земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;

– встановлення таких умов договорів оренди земельних ділянок державної, комунальної
власності, невитребуваних, нерозподілених земельних ділянок, що передаються в оренду для
ведення товарного с/г виробництва в умовах воєнного стану:

1) строк оренди не може перевищувати до 1-го року;

2) розмір орендної плати не може перевищувати 8 % нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, а для визначення розміру орендної плати застосовуватиметься середня
нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по області;

3) встановлення жорстких обмежень щодо використання земельних ділянок
сільськогосподарського призначення орендарями, в т.ч. із забороною змінювати склад угідь,
передавати ділянки в суборенду, змінювати цільове призначення земельної ділянки, здійснення
будівництва тощо;

4) договори оренди землі укладаються лише в електронній формі та без проведення
земельних торгів;

5) такий однорічний договір оренди землі не можна буде поновлювати, укладати на новий
строк і він припинятиметься зі спливом терміну, на який він був укладений.
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Законопроектом № 7178 також встановлено, що в умовах обмеженого функціонування
та/або недоступності Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно формування земельних ділянок з метою передачі їх в оренду здійснюватиметься
без внесення відомостей про них до Державного земельного кадастру та без присвоєння їй
кадастрового номеру на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земель, що буде додатком до договору оренди землі. Право оренди земельної ділянки с/г
призначення не підлягатиме державній реєстрації. Договори оренди землі реєструватимуться
районними військовими адміністраціями у Книзі реєстрації, що ведеться у паперовій та
електронній формі, а примірник договору оренди землі передаватиметься електронною поштою
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних
відносин.

Законопроектом № 7178 з метою уникнення зловживань на час воєнного періоду
забороняються:

– безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність;
формування земельних ділянок (крім тих, що передаються в оренду для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва);

– земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок
державної, комунальної власності c/г призначення. При цьому земельні ділянки державної,
комунальної власності c/г призначення, права оренди, емфітевзису щодо яких були виставлені на
земельні торги, але переможець у яких не визначений, підлягають передачі в оренду органами
місцевого самоврядування.
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Земельні торги щодо набуття права оренди земельних ділянок державної, комунальної
власності, які не є завершеними, вважатимуться скасованими. Оголошення нових земельних
торгів щодо таких земельних ділянок забороняється.

Законом для попередження негативних наслідків змін у забезпеченні аграрного сектору
економіки трудовими ресурсами, зокрема, внаслідок мобілізації, внутрішнього переміщення
громадян України та їх виїзду за кордон тощо, передбачається надати можливість користувачам
земель сільськогосподарського призначення тимчасово строком до одного року передавати свої
права землекористування іншим аграрним виробникам, які забезпечені необхідними
матеріально-технічними, фінансовими та трудовими ресурсами.



Оновлений перелік військовозобов'язаних жінок
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Навесні 2021 року в Україні набрали чинності законодавчі зміни, якими передбачено, що на
військовий облік беруть жінок, «які мають спеціальність та/або професію, споріднену з
відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому
Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом
здоров’я та віком».

Міністерство оборони України Наказом від 07.02.2022 р. № 35 (https://cutt.ly/IDxHpTH)
відкоригувало власний Наказ № 313, яким затверджено перелік професій жінок, котрі підлягають
обов'язковому військовому обліку. Наказ № 35 діє з 01.04.2022 р. і затверджує два переліки:

– Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-
обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік
військовозобов'язаних (Перелік № 1). Бухгалтери є – порядковий № 12.

– Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-
обліковими спеціальностями (Перелік № 2).

Відповідно до цього Наказу головнокомандувач ЗСУ має забезпечити:

– взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних згідно з Переліком № 1 з 1
жовтня 2022 року;

– щороку до 1 березня здійснення Генеральним штабом ЗСУ заходів щодо внесення (за
необхідності) змін до Переліку № 1 з урахуванням першочергових потреб у мобілізаційних
ресурсах та Переліку № 2.

https://cutt.ly/IDxHpTH


Скасовано зонування у зв’язку з COVID-19 на час війни
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Кабінет Міністрів України Постановою від 26.03.2022 р. № 372 (https://cutt.ly/vD40OPS) вніс
зміни до власної Постанови «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 р.
№ 1236 .

Відповідно до затверджених змін на період воєнного стану скасовується встановлення
рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19 – « зелений», «жовтий», «помаранчевий» або
«червоний».

На період воєнного стану:
▪ фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендовано дотримуватися
протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;

▪ фізичним особам рекомендувати забезпечити отримання повного курсу вакцинації від
COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в
надзвичайних ситуаціях;

▪ закладам охорони здоровʼя забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в
умовах воєнного стану.

Також на період воєнного стану призупинено дію п. 416 Постанови № 1236, а отже, не
застосовуються норми щодо відсторонення від роботи невакцинованих співробітників тих
професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим.

https://cutt.ly/vD40OPS


Оформлення спадщини в умовах війни
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19.03.2022 р. набрав чинності наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату» від 11.03.2022 р. № 1118/5
(https://cutt.ly/FSSE1tz). Ним визначено, що:

– в умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням
заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини;

– за відсутності доступу до Спадкового реєстру нотаріус заводить спадкову справу без
використання цього реєстру та перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового
договору, заповіту протягом 5 робочих днів з дня відновлення такого доступу;

– спадкова справа реєструється у Спадковому реєстрі лише після перевірки відомостей
реєстру на наявність раніше заведеної спадкової справи;

– забороняється видача свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, заведеній без
використання Спадкового реєстру, до її реєстрації у Спадковому реєстрі;

– в умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу до Спадкового реєстру
та Єдиного реєстру довіреностей як нотаріальне посвідчення заповіту, внесення змін до нього та
його скасування, так і нотаріальне посвідчення довіреностей, припинення їх дії здійснюється без
використання цих реєстрів з подальшим внесенням до них відповідних відомостей протягом 5
робочих днів з дня відновлення такого доступу;

– термін зберігання в депозиті державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса
невитребуваних з депозиту грошових сум та цінних паперів, що підлягають передачі фізичним та
юридичним особам, зменшено до 1 року, після спливу якого вони підлягають перерахуванню до
Державного бюджету України.

https://cutt.ly/FSSE1tz


ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

21

КОНТАКТИ, ЗА ЯКИМИ МОЖНА ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ПОДАТКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

Інформаційно-довідкові послуги та консультації платники податків можуть отримати у
Контакт-центрі ДПС за телефоном: 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних).

Громадяни, які перебувають за межами України, мають можливість зателефонувати за номером:
+380 44 454 16 13.

У територіальних органах ДПС працюють «гарячі лінії» для надання консультацій платникам
податків –https://tax.gov.ua/data/files/266745.docx.

Про особливості роботи електронних сервісів можна дізнатись за посиланням:
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/576184.html.

ОФІЦІЙНІ ДЕРЖАВНІ КАНАЛИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua

Генеральний штаб ЗСУ https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA

Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністерство внутрішніх справ https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police

https://tax.gov.ua/data/files/266745.docx
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/576184.html
https://www.facebook.com/president.gov.ua
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
https://www.facebook.com/KabminUA
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
https://www.facebook.com/UA.National.Police
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Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA

Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 
https://www.facebook.com/StratcomCentreUA

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України 
https://www.facebook.com/dsszzi

Сухопутні війська ЗС України https://www.facebook.com/UkrainianLandForces

Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces

ЩОДО РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА РОБОТИ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ГАЛУЗІ

Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune

Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo

Украерорух https://t.me/uksatse_official

Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) https://www.facebook.com/DSBT.UA

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
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