
  

Міністерство з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій 

України 
 

___________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) заявника) 
 

___________________________________________ 
(місце проживання/електронна пошта) 

 
___________________________________________ 
(число, місяць, рік народження заявника)  
 

___________________________________________ 
(серія (за наявності) та номер паспорта) 

 

___________________________________________ 
(найменування органу, що видав паспорт, дата видачі) 

 

___________________________________________ 
(номер телефона) 

 

Заява  

про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України 

 

Прошу встановити факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України: 
  

прізвище, ім'я та по батькові (за 

наявності) особи: 

 

 

___________________________________ 

дата народження особи: ___________________________________ 

 

дата позбавлення особи особистої 

свободи внаслідок збройної агресії 

проти України: 

 

 

 

 

___________________________________ 

дата звільнення (за наявності):  ___________________________________ 
 

Обставини позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(зазначаються обставини при яких особа була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України) 
________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________. 

 
___________________ 

(дата) 

___________________ 
(підпис) 

_________________________________________ 
(власне ім'я, прізвище) 
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До заяви додаються: 

1. Довідка Міноборони, іншого центрального органу виконавчої влади, 

що здійснює керівництво військовим формуванням, утвореним відповідно до 

законів, або правоохоронного органу чи державного органу спеціального 

призначення з правоохоронними функціями, командира підрозділу Збройних 

Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, 

правоохоронних органів, державного органу спеціального призначення з 

правоохоронними функціями, про те, що військовослужбовець або інша особа 

перебуває (перебувала) в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти 

України, із зазначенням строку позбавлення особистої свободи, або інтернована 

у нейтральних державах1. 

2.  Документ, що підтверджує участь особи як члена добровольчого 

загону (формування) в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час 

позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, із 

зазначенням строку перебування в місцях несвободи, або інтернована у 

нейтральних державах1.  

3. Довідка Міноборони, іншого центрального органу виконавчої влади, 

що здійснює керівництво військовим формуванням, утвореним відповідно до 

законів, командира підрозділу Збройних Сил України, іншого утвореного 

відповідно до законів військового формування, про те, що іноземець або особа 

без громадянства перебуває (перебувала) у місцях несвободи внаслідок 

збройної агресії проти України, із зазначенням строку позбавлення свободи, або 

інтернована у нейтральних державах, а також, що на момент позбавлення 

особистої свободи така особа проходила в установленому законодавством 

України порядку військову службу у Збройних Силах України та інших 

військових формуваннях, утворених відповідно до законів2. 

4. Документи та/або відомості, що підтверджують факт (факти) 

порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 

12 серпня 1949 року стосовно особи при його захопленні, незаконному 

затриманні, незаконному арешті, незаконному триманні або іншим чином 

незаконному позбавленні особистої свободи державою-агресором, її органами, 

підрозділами і формуваннями, іншими утвореннями, у зв’язку із здійсненням 

такою особою діяльності, спрямованої на вираження поглядів, цінностей, 

позицій щодо відстоювання державного суверенітету, незалежності, 

територіальної цілісності і недоторканності України, демократичного 

конституційного ладу та інших національних інтересів України, а також за 
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здійснювану професійну, громадську, політичну чи правозахисну діяльність, 

пов’язану з відстоюванням державного суверенітету, незалежності, 

територіальної цілісності і недоторканності України, демократичного 

конституційного ладу та інших національних інтересів України, захистом прав 

та свобод осіб, позбавлених особистої свободи через таку діяльність, та про 

підтвердження дійсності підстав вважати, що здійснення такої діяльності 

становило реальну або потенційну небезпеку для незаконного переслідування 

особи державою-агресором, її органами, підрозділами, формуваннями, іншими 

утвореннями3.  

5. Документи та/або відомості, що підтверджують факт та обставини 

позбавлення особи особистої свободи4. 

6. Документи та/або відомості, що підтверджують факт (факти) 

порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 

12 серпня 1949 року стосовно заявника при його захопленні, незаконному 

затриманні, незаконному арешті, незаконному триманні або іншим чином 

незаконному позбавленні особистої свободи державою-агресором, її органами, 

підрозділами і формуваннями, іншими утвореннями з явною або прихованою 

метою спонукання України, іншої держави, державного органу, організації, у 

тому числі міжнародної, юридичних або фізичних осіб до дій або утримання від 

здійснення дій як умови звільнення громадянина України4. 

7. Витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за 

наявності кримінального провадження стосовно особи). 

8. Повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи. 
__________________________________________ 

1Для громадянина України, якого було позбавлено особистої свободи 

державою-агресором, її органами, підрозділами, формуваннями, іншими 

утвореннями у зв’язку із захистом державного суверенітету, незалежності, 

територіальної цілісності і недоторканності України внаслідок збройної агресії 

проти України, які належать до складу сил безпеки і сил оборони України та до 

однієї з категорій осіб, визначених Женевською конвенцією про поводження з 

військовополоненими від 12 серпня 1949 року та Додатковим протоколом до 

Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв 

міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08 червня 1977 року. 
2Для іноземця або особи без громадянства, який на момент позбавлення 

особистої свободи проходив в установленому законодавством України порядку 

військову службу у Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях, утворених відповідно до законів. 
3Для громадянина України, який є цивільною особою, що перебуває під 

захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни від               

12 серпня 1949 року, якого було позбавлено особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України державою-агресором, її органами, підрозділами, 
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формуваннями, іншими утвореннями під час перебування на тимчасово 

окупованих територіях України або на території держави-агресора у зв’язку із 

провадженням таким громадянином діяльності, спрямованої на вираження 

поглядів, цінностей, позицій щодо відстоювання державного суверенітету, 

територіальної цілісності і недоторканності України, демократичного 

конституційного ладу та інших національних інтересів України, а також за 

проваджувану професійну, громадську, політичну чи правозахисну діяльність, 

пов’язану із відстоюванням державного суверенітету, незалежності, 

територіальної цілісності і недоторканності України, демократичного 

конституційного ладу та інших національних інтересів України, захистом прав 

та свобод осіб, позбавлених особистої свободи через таку діяльність, якщо були 

підстави вважати, що провадження такої діяльності становило реальну або 

потенційну небезпеку для незаконного переслідування особи державою-

агресором, її органами, підрозділами, формуваннями, іншими утвореннями. 
4Для громадянина України, який є цивільною особою, що перебуває під 

захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни від               

12 серпня 1949 року, якого було позбавлено особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України державою-агресором, її органами, підрозділами, 

формуваннями, іншими утвореннями під час перебування на тимчасово 

окупованих територіях України або на території держави-агресора у зв’язку з 

незаконними діями держави-агресора, її органів, підрозділів, формувань, інших 

утворень з явною або прихованою метою спонукання України, іншої держави, 

державного органу, організації, у тому числі міжнародної, юридичних або 

фізичних осіб до дій або утримання від здійснення дій як умови звільнення 

громадянина України. 

 


