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ПОРЯДОК 

виїзду на тимчасово окуповану територію  
 

1. Цей Порядок діє до моменту встановлення «особливого режиму» на 
території Запорізької області, наближеної до зони ведення активних бойових 
дій, призначення військового коменданта на цієї території та утворення 
військової комендатури. 

2. Виїзд на тимчасово окуповану територію, а також переміщення вантажів 
(товарів) здійснюється у складі колон через визначений блокпост: 
с. Кам’янське. 

3. Визначення загальної кількості транспорту по напрямкам для включення 
до складу колони здійснюється робочою групою за результатами щоденного 
моніторингу фактичного виїзду (заїзду) транспортних засобів на тимчасово 
окуповану територію. 

 Склад робочої групи затверджений розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації від 18.07.2022 № 316. На засідання робочої групи  
залучаються представники Донецької, Луганської та Херсонської областей (за 
згодою). 

4. Формування колон для виїзду здійснюється на майданчику за адресою:  
вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя (далі – Пункт пропуску) щоденно з 
06.00 до 17.00.     

5. Формування колон для виїзду здійснюється з урахуванням черговості 
подання заявок за визначеними напрямками виїзду та кількості заявок від 
кожного з напрямків.  

6. Перевага у черговості включення до складу колони на виїзд надається 
транспорту, що здійснює безкоштовну евакуацію осіб з тимчасово окупованих 
територій, перевезення гуманітарних вантажів та виконання інших соціально 
значущих проблем. Щоденна кількість місць для такого транспорту в колоні на 
виїзд має становити не менш ніж 20 відсотків від загальної кількості 
транспорту. 

7. Включення до складу колони транспорту, що здійснює перевезення 
вантажів, які попереджають виникнення надзвичайних ситуацій техногенно-
екологічного характеру, здійснюються за окремим рішенням Ради оборони 
Запорізької області. 

8. Допуск автотранспорту на територію Пункту пропуску здійснюється 
працівниками Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 
за списками, які формуються на підставі заявок, поданих відповідно до вимог 



Інтрукції з оформлення заявок для виїзду на тимчасово окуповану територію,  
наведеної у додатку.  

9. Виїзд на тимчасово окуповану територію здійснюється з урахуванням 
обмежень, встановлених законодавством, та за наявності документів, що 
посвідчують особу, відповідних документів на транспортний засіб, документів 
на товар (вантаж), що перевозиться. 

Військовослужбовці, представники правоохоронних та контролюючих 
органів, що здійснюють свою діяльність у Пункті пропуску та на блокпостах, в 
межах чинного законодавства мають право проводити огляд речей, 
транспортних засобів, багажу та вантажів. 

10. Враховуючи стан автомобільної дороги та земельного полотна через 
річку Янчекрак за маршрутом слідування колони, включення до її складу  
забороняється:  

вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т; 
автобусів, обладнаних місцями для сидіння в кількості більше двадцяти 

двох, що передбачено технічною характеристикою транспортного засобу, окрім 
транспорту для евакуації мешканців тимчасово окупованих територій. 

11. У разі виникнення безпосередньої загрози життю та  
заподіяння шкоди здоров'ю громадян може бути введене тимчасове обмеження 
(заборона) руху транспортних засобів за маршрутом слідування колони. 

Рішення про тимчасове обмеження (заборону) руху транспортних засобів 
за маршрутом слідування колони приймається: 

військовим командуванням, що відповідає за визначену ділянку оборони - 
у разі погіршення безпекової ситуації; 

Головним управління ДСНС України у Запорізькій області – у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного рівня.  

12. Дотримання вимог цього Порядку при формуванні колон,  
попередження несакціонованого виїзду осіб та транспортних засобів на 
тимчасово окуповану територію, а також вивезення вантажів (товарів) 
забезпечується представниками військового  командування, Управління СБУ в 
Запорізькій області, Головного управління Національної поліції в Запорізькій 
області, Управлінням патрульної поліції в Запорізькій області, Управління 
Державної міграційної служби України в Запорізькій області, 8 прикордонного 
загону ДПСУ, Запорізького зонального відділу ВСП, територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки, які діють відповідно до чинного 
законодавства та в межах компетенції. 

13. Даний Порядок розміщується на офіційних сайтах Запорізької обласної 
військової адміністрації, Запорізької міської ради та доводиться до відома 
територіальних громад через районні військові адміністрації. 

 
Начальник обласної військової  
адміністрації, голова Ради  
оборони Запорізької області                                                      Олександр СТАРУХ 


