
Алгоритм виїзду для студентів
з тимчасово окупованих

територій

Цей алгоритм описує доступні на серпень 2022 року опції для
виїзду з особливо небезпечних територій. Поки немає
затверджених державою зелених коридорів для виїздів з
тимчасово окупованих територій. 

ЧЕРЕЗ РФ

ЧЕРЕЗ СІВЕРСЬКИЙ

ДОНЕЦЬ

Неофіційні варіанти виїзду 

Виїзд з рф можливий за російськими «паспортними
документами». До 18 років – у супроводі 1 з батьків без згоди

іншого, або у супроводі третіх осіб за згодою обох батьків

Доведеться йти пішки 4 км. На підконтрольній
території можна сісти на автобуси до Харкова.
Для безкоштовного проїзду залишайте заявку у

чат-боті Telegram 

у дипломатичних установах України. 
Контакт-центр МЗС +38 (044) 224-57-20

у центрах обслуговування громадян “Паспортний сервіс”. 
Працює пілотний проєкт закладу у Польщі. 

Адреса: м. Варшава, Єрусалимська алея, 179, 
тел. +38 (044) 597-87-77

Оформлення документів за кордоном

Пішохідний перехід через зруйновану дамбу на
річці Сіверський Донець біля селища Печеніги

Харківської області (щопонеділка) 
 

Виїзд на власному авто через м. Василівка
Запорізької області 

0800 503 508 – “гаряча лінія” Запорізької ОВА для
уточнення маршруту.  

ЧЕРЕЗ ВАСИЛІВКУ

 З рф до Республіки Білорусь, Естонії, Литви, Латвії, Туреччини,
Грузії, Вірменії і звідти на підконтрольну Уряду України територію.



Виготовлення паспорта громадянина України – до 20 робочих днів. 
Перелік необхідних документів:

заява-анкета;
свідоцтво про народження українського зразка;
оригінали паспортів батьків у разі оформлення документа
вперше та інші документи для встановлення факту
належності до громадянина України;
документ про сплату грн адміністративного збору, або
документ про звільнення від сплати.

Виготовлення закордонного паспорта – до 3 місяців. 
Перелік необхідних документів:

заява-анкета;
паспорт громадянина України або інший документ, що
посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
свідоцтво про народження особи, яка не досягла 14-річного
віку, документ про сплату необхідних платежів або документ
про звільнення від сплати. 

Посвідчення на повернення в Україну в дипломатичному представництві
України – від 1 до 5 робочих днів, максимально до 30 днів. 

Перелік необхідних документів:

заява-анкета;
протокол або довідка від компетентних органів про втрату
або викрадення документа що посвідчує особу чи
підтверджує громадянство України;
документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство
України (за наявності);
свідоцтво про народження;
документ про сплату консульського збору, а також інші
необхідні документи для ідентифікації заявника та
встановлення факту належності до громадянства України.

Час оформлення документів
за кордоном

Подробиці можна дізнатись
тут

Телефони 
"юридичної гарячої лінії" КримSOS 
+38 096 224 01 23
+38 063 077 16 19 
+38 095 277 53 55  

Телефон "гарячої лінії"
Донбас SOS
0800 309 110

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17#n117

