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1. При виїзді з небезпечної зони візьміть з 

собою документи, що посвідчують особу та 

соціальний статус:  

 паспорт 

 ідентифікаційний код 

 закордонний паспорт 

 посвідчення (водія, інваліда, учасника 

бойових дій, пенсійне тощо) 

 трудову книжку 

 свідоцтво про народження 

 свідоцтво про шлюб 

 

2. Зробіть копії всіх оригіналів документів та 

зберігайте їх у іншому місці при виїзді із 

небезпечної зони – окремо від оригіналів 

документів. 

 

3. За можливості зробіть скан-копії всіх 

оригіналів документів та збережіть їж у 

власній електронній поштовій скоринці або 

надішліть їх електродною поштою довіреним 

людям. 

 

4. За можливості заберіть з відповідних 

установ та візьміть з собою: 

 медичну карту 

 санітарну книжку 

 історію хвороб 

 результати медичних обстежень тощо 

 

5. Якщо Ви звільнилися з роботи, за 

можливості заберіть трудову книжку та 

зробіть довідку про доходи. 

 

6. Якщо Ви є власником бізнесу (ФОП, ТОВ 

тощо), переведіть рахунки підприємства в 

інші відділення банку на території України 

або відкрийте рахунки в інших банках 

України.  
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