
                                                                           Додаток 
                                                                                   до Порядку виїзду на  
                                                                                   тимчасово окуповану 
                                                                                   територію  

 
ІНСТРУКЦІЯ 

з оформлення заявок для виїзду  
на тимчасово окуповану територію 

 
 

1. Заявка встановленої форми (додається) подається шляхом 
заповнення електронної форми за посиланнями, які розміщуються на 
офіційних сайтах Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької 
міської ради. 

 
2. Консультаційна допомога щодо порядку оформлення заявок для виїзду на 

тимчасово окуповану територію надається за телефонами та електроними 
адресами, наведеними в таблиці. 

 
 

Напрямок виїзду 
Номера талефонів та електроні адреси для 

надання консультаційної допомоги 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 

Бердянський район 
096-04-08-912  
evakobrda@ukr.net 

Василівський район  
098-33-02-519  
vasl_ns@i.ua 

Мелітопольський район 
095-142-00-46  
evakuazia@gmail.com 

Пологівський район 
067-61-24-503  
pologevacuation@gmail.com 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
Донецька область 098-484-78-27 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 
Луганська область 099-213-88-81, 093-161-57-03 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
Херсонська область 066-416-17-89 

 

Крім того, допомога особам, які не мають технічної можливості для подання 
заявки в електронному виді, надається визначеними працівниками на території 
Пункту пропуску.  

 
3. Після внесення інформації про виїзд в електронну форму заявці  

присвоюється особистий номер у черзі на виїзд у відповідному напрямку.   
 
4. Напередодні дня виїзду визначеними працівниками проводиться 

інформування осіб про дату виїзду за телефонами, наведеними у заявці. 
 
 



5. У день виїзду особи, які подавали заявки на виїзд, мають прибути у Пункт 
пропуску для формування колони. 

 
6. Внесення змін у заявку щодо дати виїзду, марки та державного номеру 

автомобіля, списку осіб, які включені до заявки на виїзд, не дозволяється.  
 
7. Подання наступної заявки на виїзд особи або транспортного засобу на 

тимчасово окуповану територію дозволяється лише після повернення на 
підконтрольну територію після виїзду за попередньою заявкою.  

 
 
 

Перший заступник начальника  
обласної військової адміністрації                                                Володимир ШУСТОВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           Додаток  
                                                                            до Інструкції з оформлення  

                                                                                   заявок для виїзду на тимчасово  
                                                                  окуповану територію 

 
ЗАЯВКА  

для виїзду цивільних осіб на тимчасово непідконтрольну територію 
____________________________________________________________ 

(район) 

 
1 Кінцевий пункт призначення:  
2 Марка транспортного засобу:  
3 Державний номерний знак транспортного 

засобу: 
 

4 Державний номерний знак причепа:  
5 Прізвище, ім’я, по-батькові водія:  
6 Дата народження водія:  
7 Серія та номер паспорту або іншого 

документа, що посвідчує особу водія: 
 

8 Серія, номер посвідження водія:  
9 Номер мобільного телефону водія:  
10 Мета виїзду:  
   
   
11 Кількість осіб в транспортному засобі 

(включаючи водія) 
 

12 Прізвище, ім’я, по-батькові, дата   
 народження, серія та номер паспорту  
 або іншого документа, що посвідчує   
 Особу, номер телефону (для кожного   
 хто виїзжає)  
   
   
   
   
   
13 Наявність серед виїжджаючих:    

Дітей (до 14 років)  
інвалідів  
осіб похилого віку  
хворих  

   
 Я здійснюю поїздку за власним бажанням, на свій страх і ризик. Мене попереджено про можливість 

обмеження (заборони) руху транспортних засобів, за маршрутом слідування колони, у разі ускладнення 
оперативної ситуації, непрогнозований час знаходження в русі та можливі труднощі щодо приїзду на 
кінцевий пункт призначення, а також про неприпустимість перевезення заборонених предметів та речей 
(зброя, наркотичні засоби,психотропні речовини, контрафактна продукція та інше) 
 

«_____» ______________ 2022 року                                                   ______________________ 
                             (дата)                                                                                                                                       (підпис) 

 


