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Примусова мобілізація мирного населення на окупованих територіях, чи навіть залучення цивільних людей 
до організації військових операцій прямо заборонені статтею 51 четвертої Женевської конвенції 1949 року. 
Стаття 8 Римського статуту прямо визначає примус громадян протилежної сторони до участі у військових 
діях проти їхньої власної країни, навіть якщо вони перебували на службі воюючої сторони до початку війни, 
воєнним злочином.

Добровільна участь у терористичній групі чи терористичній організації, а так само організаційне чи інше 
сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації є кримінальним 
правопорушенням.

Особа, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла 
її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку із створенням або діяльністю такої групи чи 
організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину, від кримінальної відповідальності за зазначені 
діяння звільняється.

МЕНЕ, МОГО БЛИЗЬКОГО ОКУПАЦІЙНІ 
АДМІНІСТРАЦІЇ ПРИМУСОВО МОБІЛІЗУВАЛИ 
ДО НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ 
НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАННІЙ ТЕРИТОРІЇ 
УКРАЇНИ

Мене, мою близьку людину окупаційні адміністрації примусово мобілізу-
вали на тимчасово окупованій території України. Що робити?

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

 1. Про усі випадки примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях слід повідомляти 
Національне інформаційне бюро та правоохоронні органи.

 2. Перед зверненням до органів влади намагайтеся зібрати якомога більше інформації про обставини 
примусової мобілізації та дані про примусово мобілізованих осіб з будь-яких доступних вам джерел.

 3. Записуйте всю зібрану інформацію відразу після її отримання, щоб не забути деталі через стрес, а 
також зберегти хронологію подій.

 4. Для повідомлення органів влади про примусову мобілізацію осіб надайте інформацію про ПІБ, дату 
народження, контакти, адресу місця проживання (реєстрації) та останнє відоме місце перебування, звідки особа 
була примусово мобілізована. Зазначте, коли востаннє близька людина виходила на зв’язок і в який спосіб вона 
це робила. Можливо інші люди бачили чи спілкувалися з людиною перед її примусовою мобілізацією.

 5. Якщо вам повідомила про примусову мобілізацію інша особа – запишіть її дані ПІБ, місце поточного 
перебування, контактний номер телефону, електронну адресу.

 6. Якщо є фото особи, фото/відео підтвердження примусової мобілізації вашого близького - просимо 
невідкладно повідомляти про це Національне інформаційне бюро на електронну скриньку  
nib.uncp.info@gmail.com або за допомогою інших засобів комунікації, інформація про які розміщена на сайті: 
https://nib.gov.ua. 

 7. Якщо примусово мобілізована особа вийшла з вами на зв'язок - дізнайтесь максимум інформації про її 
місце перебування, стан здоров’я, наявність документів, наявність засобів зв'язку, військову частину або 
підрозділ до якого мобілізували, посаду та звання (спеціальне звання), номер військового квитка або жетону.

 8. Громадянам, які знаходяться на непідконтрольних (тимчасово окупованих) територіях, корисною 
може бути й інформація, яку підготував Центр прав людини ZMINA https://cutt.ly/bZ3TYAQ.

Куди повідомляти про примусову мобілізацію окупаційними адміністраціями? 

* Що відбувається далі? Хто займається питаннями примусово мобілізованих осіб на 
тимчасово окупованих територіях? 
 Питаннями незаконної примусової мобілізації осіб займаються Служба безпеки 
України, Офіс Генерального прокурора та Національна поліція.
 Своєчасно надана та повна інформація про примусову мобілізацію створить 
належні передумови для подальшого звільнення примусово мобілізованої особи від 
кримінальної відповідальності, дозволить притягнути державу-агресора до 
міжнародно-правової відповідальності.

* Як може Національне інформаційне бюро допомогти з розшуком особи? 
 Національне інформаційне бюро (НІБ) координує свою діяльність з різними 
міністерствами, органами та службами, включаючи Службу безпеки України, Офіс 
Генерального прокурора та Національну поліцію. 
 Коли інформація надходить до НІБ, дані примусово мобілізованих осіб вносять до 
відповідного реєстру. 
 Для того, щоб сприяти майбутньому захисту примусово мобілізованої особи, НІБ 
передає інформацію до правоохоронних органів, міжнародних моніторингових місій та 
організацій.
 Коли НІБ отримає оновлену інформацію про людину, яку примусово мобілізували 
окупаційні адміністрації - з вами одразу зв'яжуться. 
 Також, НІБ може контактувати з вами у випадку, якщо буде необхідно з’ясувати 
додаткові дані.

* Я вже кілька разів телефонував/ла на гарячі лінії НІБ, СБУ, ОГП,  Національної поліції 
- і досі немає реакції. 
 НІБ, СБУ, Національна поліція, співробітники міністерств та інших органів та служб 
працюють безперервно для того, щоб знайти інформацію про всіх людей, яких могли 
депортувати чи насильно перемістити на тимчасово окуповані території.
  Якщо з вами не зв'язуються, це не означає, що запит ігнорують або про нього забули. 
Як тільки орган влади отримає оновлену інформацію про примусово мобілізовану людину 
– близьким родичам одразу повідомлять.

* Коли я можу очікувати інформацію про людину, яку примусово мобілізували 
окупаційні адміністрації? 
 Зважаючи на різну та непевну ситуацію в зоні бойовий дій, назвати точний час 
відповіді, на жаль, неможливо. Як тільки у тих, до кого ви зверталися із повідомленням про 
примусову мобілізацію особи, з’явиться про неї додаткова інформація - з вами обов’язково 
зв'яжуться!

Національне 
інформаційне 
бюро

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

Національне інформаційне бюро

- на цілодобову гарячу лінію 1648 
(безкоштовно в межах України)
+380 44 287 81 65 (для дзвінків з-за кордону)

ВАЖЛИВО! Якщо ви знаходитеся на тимчасово 
окупованій території, в Білорусі чи Російській 
Федерації - в цілях безпеки рекомендуємо Вам 
заповнити запит за допомогою одного з 
чатботів або електронної форми на сайті, 
замість повідомлення телефоном:

- за допомогою чатботів у Telegram або Viber  
@nib_uncp_bot

- через заповнення форми, вебсайті бюро:  
https://nib.gov.ua 

- Офіс Генерального прокурора 
https://warcrimes.gov.ua

- Службу безпеки України 
тел.: 0 800 501 482, 
електронна пошта: 
callcenter@ssu.gov.ua

- Національну поліцію 
тел.: 102,  
https://www.npu.gov.ua/podati-zvernennya.html


