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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

голови обласної державної адміністрації –  

начальника обласної військової адміністрації 
 

 

27 січня 2023 р.  Сєвєродонецьк  № 17 

 

Про надання дозволу на  

виїзд за межі України водіїв 

 

 

Керуючись статтею 15 Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», указами Президента України від 24.02.2022 № 68/2022 «Про утворення 

військових адміністрацій», від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ,        

від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні», затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-ІХ,                         

від 18.04.2022 № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні», затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-ІХ,                        

від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні», затвердженим Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ, від 

12.08.2022  № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX, від 07.11.2022 № 

757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим 

Законом України від 16.11.2022 № 2738-ІХ, Правилами перетинання державного 

кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.01.1995 № 57 (у редакції від 25.08.2010 № 724, зі змінами),  з 

метою виконання завдань для потреб Збройних Сил України та населення в 

особливий період 

зобов’язую: 

  

1. Надати дозвіл на виїзд за межі України водіїв, що здійснюють 

перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів 

гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, згідно з 

переліком, що додається. 

 

2. Установити, що особи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження, можуть 

безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня 

перетину державного кордону. 
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3. Заступнику голови Луганської обласної військової адміністрації 

Чередніченку Володимиру забезпечити внесення відповідної інформації про 

осіб, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до відповідної інформаційної 

системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека. 

 

4. Керівнику апарату облдержадміністрації Калініній Ірині вжити заходів 

щодо направлення цього розпорядження Адміністрації Держприкордонслужби 

для врахування під час виїзду за межі України осіб, зазначених у пункті 1 цього 

розпорядження.  

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

В. о. голови обласної державної 

адміністрації – начальника 

обласної військової адміністрації            Олексій СМИРНОВ 

 


