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У Міністерстві оборони України на виконання резолюції Кабінету 
Міністрів України, розглянуто лист Комітету Верховної Ради України з питань 
свободи слова щодо надання роз’яснення з наведенням нормативно-правових 
актів, які регламентують порядок здійснення професійної діяльності 
представниками засобів масової інформації на території проведення операції 
Об’єднаних сил та на непідконтрольних територіях.

За результатами розгляду надаються відповідні інформаційно-довідкові 
матеріали, викладені в додатку.

Додаток: згадане на 2 арк.

Заступник Міністра оборони України Ганна МАЛЯР

Віталій Ніколенко 454 40 94
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Інформаційно-довідковий матеріал
з питань які регламентують порядок здійснення професійної діяльності 

представниками засобів масової інформації (далі - ЗМІ) на територіях операції 
Об’єднаних сил та на непідконтрольних територіях

Діяльність ЗМІ регламентована Законом України “Про інформацію”, 
Інструкцією про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової 
інформації на об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил 
України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 14.06.2012 
№ 399, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.07.2012 №» 1 
149/21461 (далі - Інструкція), наказом Командувача Об’єднаних сил № 20 від 
23.04.2018 “Про порядок допуску представників засобів масової інформації на 
військові об’єкти у районі проведення операції Об’єднаних сил”.

Акредитацію представників ЗМІ в районі проведення операції здійснює 
пресслужба Об’єднаних сил за наданими журналістами вітчизняних та 
іноземних ЗМІ документами. Для представників українських ЗМІ (громадян 
України) термін акредитації становить не більше 7 днів. Для іноземних 
журналістів — до 30 днів. Це обумовлено необхідністю додаткової перевірки 
іноземних журналістів відповідними органами Служби безпеки України. 
Пресслужба інформує журналістів про акредитацію, надалі відвідування 
представниками ЗМІ районів проведення операції відбувається у взаємодії з 
військовими інформаційними структурами Об’єднаних сил.

Для акредитації керівник ЗМІ має надіслати на електронну пошту 
прееслужби Об’єднаних сил presscentrjfo@post.mil.gov.ua лист-клонотання 
щодо відповідних працівників. У листі необхідно вказати прізвище, ім'я, по 
батькові, посади представників ЗМІ, їхні контактні телефони, а також 
зазначити термін відрядження. До листа необхідно додати копію паспорту (1-2 
сторінка), посвідчення журналіста та фотокартку для виготовлення, у 
подальшому, прес-карти.

Довідково. Прес-карта  —  це персоналізований документ, який засвідчує права 
представників засобів масової інформації щодо виконання редакційних завдань в районі 
проведення операції О б’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, а 
також в районах виконання завдань та дислокації військових, частин Збройних Сил України 
або підрозділів з їх складу.

Дата і час отримання прес-карти узгоджується з пресслужбою 
Об’єднаних сил та здійснюється щодня з 8:00 до 18:00, термін дії прес-карти 
до 6 місяців.

Заявки на акредитацію іноземних представників ЗМІ направляються до 
Служби безпеки України.

Відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим па тимчасово окупованій території України” та 
Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення 
державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій га Луганській областях” на тимчасово окупованих територіях діє 
особливий правовий режим. Загальний контроль над тимчасово окупованими 
територіями здійснює Російська Федерація за допомогою збройних формувань
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та окупаційної адміністрації РФ, яку складають її державні органи і структури, 
фуикціоншіьно відповідальні за управління тимчасово окупованими 
територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені 
органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України. Тому, відповідальність за ВСЕ, одо відбувається на 
тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, 
тимчасово окупованій Російською Федерацією автономній республіці Крим 
відповідно до норм міжнародного права несе країна агресор - Російська 
Федерація. Зокрема, і за порядок роботи представників засобів масової 
інформації.

Порядок та правила проведення перевірок представників вітчизняних 
засобів масової інформації, перевезення ними знімальної та звукозапиеуючої 
техніки на території України здійснюється відповідно до чинного 
законодавства що регламентує діяльність операції Об’єднаних сил, а також 
відповідають вимогам керівних документів щодо безпеки операцій.

За порядок проведення перевірок представників засобів масової 
інформації, а також правила перевезення ними знімальної та звукозапиеуючої 
техніки на тимчасово окупованих територіях України відповідно до норм 
міжнародного права несе країна агресор - Російська Федерація.

Використання знімальної та звукозапиеуючої техніки на бойових 
позиціях вздовж лінії розмежування на території Донецької та Луганської 
областей із тимчасово окупованою територією представниками засобів масової 
інформації, а також проведення ними онлайн-трансляцій, прямих телеефірів та 
під час їх перебування у розташуванні за місцем дислокації військових частин, 
військових об’єктів у районі проведення операції Об’єднаних сил передбачене 
та регламентується:

Інструкцією про порядок допуску журналістів, працівників засобів 
масової інформації на об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил 
України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 14.06.2012 
.\г« 399, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.07.2012 № 1 
149/21461, наказом Командувача об’єднаних сил № 20 від 23.04.2018 “Про 
порядок допуску представників засобів масової інформації на військові 
об’єкти у районі проведення операції Об’єднаних сил”.

Начальник Управління зв’язків з громадськістю

Богдан СЕНИК


