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Пам’ятка українському солдату

Memo to the Ukrainian soldier

Since 2014, the Ukrainian people have been repelling the bold Russian aggression, which on February 24,
2022, grew into a large-scale armed invasion of the entire territory of our state. The insidious missile strikes
on settlements, killings, looting and looting by the Russian army against civilians on a daily basis make the
heart of every Ukrainian soldier tougher and tougher.

The just thirst for revenge for the death of each of our soldiers, every innocent woman or child requires
Ukrainian soldiers to resolutely pay due "honor" to the Russian occupier in battle with accurate fire to defeat!
After all, without the destruction of the enemy it is impossible to bring peace to the holy Ukrainian land. And
this is an axiom that cannot be discussed in severe times of war.

However, one should also take into account the fact that the enemy unexpectedly felt the full power of
professionalism, courage and patriotism of the Ukrainian soldier. Huge combat losses, together with low
moral and psychological condition, increase the number of cases of Russian invaders being captured by the
Ukrainians.

In such a situation, a Ukrainian serviceman must be clearly aware that according to all the rules of warfare, it
is FORBIDDEN to kill prisoners of war !!!

ALWAYS REMEMBER that: we are a cultural nation, which, despite all the desire to avenge the wrongs done
to our country, must act in a civilized manner. Therefore, it is not necessary to kill those who surrendered,
because an armed enemy is the responsibility not of an individual (commander), but of Ukraine as a state
responsible for its fate;

cruelty - breeds cruelty! After all, the inhumane treatment of prisoners of war can cause a chain of revenge
against their comrades, who are now held captive by the Russian occupiers;
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it is quite possible that such a prospect, when Russian prisoners can be exchanged for our soldiers or will be
involved after our victory in the work to restore the national economy; Humane treatment of prisoners will
allow the international community, in particular partner countries, to demonstrate the simple truth that
Ukraine fully meets the criteria of a democracy where human life, even a former enemy, remains the highest
value.

When surrendering or capturing prisoners of war, it is RECOMMENDED: to tie your hands securely and
close your eyes to the prisoner. Be very careful when capturing prisoners (especially those who are taken
prisoner on their own initiative)! After all, there are many cases when “captivity” is imitated in order to shoot
Ukrainian soldiers who approach those who raised their hands to the mountain;

to hold prisoners of war without degrading human dignity, without descending to the level of the Russian
occupiers, while demonstrating the superiority of the moral values   of a warrior-defender who protects his
homeland from invaders;

to transfer prisoners of war to the intelligence agencies of the Ministry of Defense of Ukraine and
representatives of the Armed Forces of Ukraine. In the future - to the deployed points of reception of
prisoners of war in each brigade and camps of prisoners of war of operational commands.
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Повідомлення

Пам’ятка українському солдату

16 березня 2022 року

Матеріал оприлюднено на сайті ЗС України

З 2014 року український народ відбиває зухвалу російську агресію, яка з 24 лютого 2022 року
переросла у широкомасштабне збройне вторгнення на всю територію нашої держави. Підступні
ракетно-бомбові удари по населеним пунктам, вбивства, грабунок та мародерство, які щоденно вчиняє
російська армія проти мирного населення робить серце кожного українського воїна суворішим і
жорсткішим.

Справедлива жага помсти за загибель кожного нашого бійця, кожної безвинної жінки або дитини
вимагає від українських воїнів рішуче віддавати належну “шану” російському окупанту в бою влучним
вогнем на ураження! Адже без знищення ворога не можливо принести мир на святу українську землю.
І це аксіома, яка у суворі часи війни не підлягає обговоренню.

Однак слід враховувати і той факт, що ворог не сподіване для себе відчув всю міць професіоналізму,
мужності та патріотизму українського солдата. Величезні бойові втрати разом з низьким морально-
психологічним станом збільшують кількість випадків здачі російських загарбників в український полон.

У такій ситуації український військовослужбовець має чітко усвідомлювати, що за всіма правилами
ведення війни “ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вбивати військовополонених!!!”.

Завжди ПАМ’ЯТАЙ, що: ми культурна нація, яка, незважаючи на всі бажання помститися за нанесені
нашій країні кривди, має діяти у цивілізований спосіб. Тому не треба вбивати тих, хто здався у полон,
оскільки роззброєний противник – це відповідальність не окремої особи (командира), а – України як
держави, що є відповідальною за його долю;

жорстокість – породжує жорстокість! Адже не гуманне поводження з військовополоненими може
викликати ланцюг помсти до побратимів, які сьогодні знаходяться в полоні у російських окупантів;
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цілком можлива і така перспектива, коли російські полонені можуть бути обміняні на наших воїнів або
будуть залучені після нашої перемоги до робіт з відновлення національної економіки держави;
гуманне поводження з полоненими дасть змогу продемонструвати міжнародній спільноті, зокрема
країнам-партнерам, просту істину – Україна повністю відповідає критеріям демократичної країни, де
життя людини, навіть колишнього ворога, залишається найвищою цінністю.

При здачі або захопленні військовополонених РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: надійно зв’язати руки та затулити
очі полоненому. Під час захоплення полонених (особливо які здаються в полон за власною
ініціативою) – бути максимально обережним! Адже мають місце непоодинокі випадки, коли “здача в
полон” імітується задля розстрілу українських вояків, які підходять до тих, хто підняв руки в гору;

утримувати військовополонених без приниження людської гідності, не спускаючись до рівня російських
окупантів, при цьому демонструючи перевагу моральних цінностей воїна-захисника, який захищає
рідну землю від загарбників;

здійснювати передачу військовополонених до розвідувальних органів Міністерства оборони України та
представників ВСП ЗС України. В подальшому – до розгорнутих пунктів прийому військовополонених в
кожній бригаді та таборів військовополонених оперативних командувань.


