ЗРАЗОК

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО НАПИСАННЯ
ЛИСТІВ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМ
Національне
інформаційне
бюро

Згідно з ІІІ Женевською конвенцією військовополоненим дозволено як надсилати,
так й одержувати листи й поштові картки.
Національне інформаційне бюро за посередництва МКЧХ допоможе військовополоненим та їх родинам налагодити зв’язок.
Листи – це важливий зв’язок із зовнішнім світом військовополонених. Дотримання
нижче описаних правил збільшує ймовірність того, що ваші рідні чи близькі, які перебувають у полоні, зможуть отримати листи.

ПРАВИЛА ПАКУВАННЯ ТА ПІДПИСАННЯ ЛИСТА:
Для відправки листа вам слід підготувати два конверти: внутрішній (меньшого
розміру) та зовнішній (більшого розміру). Ретельно слідуйте правилам підписання
листа.

1. ВНУТРІШНІЙ КОНВЕРТ (конверт для листа)
Розмір: Е-65 (110х220 мм)
Відправник

ЗАПОВНЮВАТИ
РОСІЙСЬКОЮ

Хмельницкий И.И.
или мать/жена/брат/...
(!!АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
НЕ УКАЗЫВАТЬ!!)

!

Одержувач

110 мм

1.
Згідно з Женевськими конвенціями держава-одержувач має право
цензурувати листи, тому рекомендуємо зміст листів робити політично нейтральними, не надавати оцінку військовим діям чи політичній ситуації, а також не передавати
інформацію, що може нашкодити українським військовим.
2. У листах можна написати про сімейні новини, вкласти дитячі малюнки і всіляко підтримувати військовополоненого.
3. Не слід у листах повідомляти ваше місце проживання, номери телефонів,
електронні адреси, інші дані, які можуть бути використані для ідентифікації осіб.
Адресу проживання слід зазначати лише на зовнішньому конверті, як описано
нижче.
4. Важливо правильно підписати та запакувати ваш лист. Це пришвидшить та
спростить передання листа вашій близькій людині.

КОНВЕРТ №2

КОНВЕРТ №1

Хмельницкий
Владимир Иванович
01.01.1990 года рождения

2. ЗОВНІШНІЙ КОНВЕРТ
Розмір: С-5 (162х229 мм)

220 мм

Відправник
Хмельницький І.І.
вул. Б. Хмельницького, 22, кв. 22,
м. Запоріжжя
69000

СЛУЖБА
ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ
(зазначити це на коверті,
бажано іншим кольором)
162 мм

ЛИСТИ НАПРАВЛЯЙТЕ НА АДРЕСУ:
- Укрпошта: ДП «Український національний центр розбудови миру»
бульв. Чоколівський, 13, м. Київ 03186 (БЕЗКОШТОВНО, зазначивши на
коверті «СЛУЖБА ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ»)

Одержувач
ДП «Український національний
центр розбудови миру»
бульв. Чоколівський, 13, м. Київ
03186

- НОВА ПОШТА: відділення №175, м.Київ , Богорадо Олена Василівна,
т.0505134999 (ЗА РАХУНОК ОТРИМУВАЧА, тобто БЕЗКОШТОВНО для Вас)
229 мм

