
Повідом про російські 
воєнні злочини, навіть якщо 
перебуваєш за межами України

Твоя історія — 
твій внесок  
у перемогу 

МІНІСТЕРСТВО
з питань реінтеграції тимчасово

окупованих територій України

CЛОВАЧЧИНА

Кожен з нас постраждав від війни, 
яку розв’язала держава-терорист 
рф.

Аби покарати агресора, Україна  
потребує допомоги кожного.

Якщо ви стали свідком воєнних 
злочинів, вчинених російськими 
військовими, та наразі знаходитеся 
за межами України, повідомте про 
це органи правопорядку вашої 
країни перебування. 

Ваші свідчення цінні й важливі 
саме сьогодні, коли весь світ пра-
цює над створенням міжнародно- 
правового механізму покарання 
російських злочинців.

Наші друзі та партнери спільно з 
українськими правоохоронцями 
забезпечать конфіденційність ін-
формації та вашу безпеку. 

І, можливо, саме ваші свідчення 
ляжуть в основу обвинувального 
вироку для путіна.

Розкажіть свою історію —  
зробіть внесок у нашу  
спільну перемогу!

Контакти у країнах-партнерах ви 
знайдете на сайті war.gp.gov.ua

Українці та українки!

Контакти в країнах-партнерах:

war.gp.gov.ua
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Національне агентство з  
боротьби зі злочинністю (NAKA)

Відділ Схід.  
Адреса: Rampová 7,  

040 01, Košice

uawar@minv.sk

#YourStoryYourWeapon



Що таке  
воєнні злочини?

вбивство, катування, незаконне утримання цивільної особи зґвалтування

мародерство

пошкодження або знищення об’єктів цивільної інфраструктури

використання військової техніки в житлових кварталах

використання символіки Червоного Хреста або форми ЗСУ для маскування

використання отруйних речовин

руйнування пам’яток культури, творів мистецтва, релігійних об’єктів

викрадення і депортація

руйнування міст, яке не має воєнної необхідності

недотримання правил поводження з військовополоненими

обстріл населеного пункту чи цивільного об’єкту

Для чого повідомляти  
про воєнні злочини?

Необхідно повідомляти саме правоохоронцям. 
Якщо ви розповіли про воєнний злочин лише 
громадським організаціям або журналістам, —  
це не може вважатися офіційною заявою.  
Докази воєнних злочинів, не передані належним 
чином представникам органів правопорядку,  
не можуть бути представлені в судах.

Ваша безпека — пріоритет 
№1 для українських  
право охоронців та наших 
партнерів.  
Ваші дані конфіденційні, 
інформація захищена.

Навіть якщо злочин 
вчинено давно — 
повідомити про  
нього сьогодні не пізно! 
Воєнні злочини не мають 
строку давності.

Важливо!

→ Україна та весь цивілізований світ 
мають спільну мету —  
встановити справедливість зара-
ди тих, хто постраждав від зло-
чинної агресії РФ  та забезпечити 
невідворотність покарання для 
усіх причетних до порушення  
законів та звичаїв війни.

→ Потерпілі, які належним чином 
повідомили правоохоронні органи 
про воєнні злочини, отримають  
право на грошову компенсацію, 
після того, як відповідний міжна-
родний механізм буде розроблено.

→ Ваші свідчення ляжуть в  
основу  міжнародного трибуналу 
над воєнними злочинцями рф.


