
Додаток 4  
до наказу першого заступника керівника 
Антитерористичного центру при Службі безпеки України 
(керівника Антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей) від  19.01.2016 № 45 
“Про упорядкування порядку допуску представників 
засобів масової інформації на військові об’єкти у районі 
проведення Антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей ” (Додаток 4 внесено 
наказом першого заступника керівника АТЦ при СБУ 
(керівника АТО) від 27.10.2016 № 555) 

 
ПРАВИЛА 

роботи представника засобу масової інформації у районі проведення 
Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей 

 
1. Права представника ЗМІ. 
Представник ЗМІ має право на правомірне одержання, зберігання, 

використання та поширення: 
інформації щодо підготовки та застосування Збройних Сил України (далі – 

Збройні Сили); 
загальних відомостей щодо участі Збройних Сил в Антитерористичній операції 

на території Донецької та Луганської (далі – АТО); 
загальних відомостей про результати завершених операцій (дій) (виключно за 

погодженням із відповідним командиром (начальником)), за відсутності інформації, 
яка не підлягає розголошенню. 

2. Обов’язки представника ЗМІ: 
Представник ЗМІ зобов’язаний: 
пред’являти прес-карту АТО на вимогу представників Збройних Сил  та інших 

військових формувань, утворених відповідно до законів України, які залучені до 
проведення АТО; 

мати при собі та пред’являти документи, що засвідчують особу, представника 
ЗМІ; 

здійснювати переміщення у районі АТО виключно у терміни та за маршрутом, 
визначених та погоджених в установленому порядку з керівником Прес-центру штабу 
АТО; 

перед здійсненням переміщення в районі АТО, засобами електронного 
поштового або телефонного зв’язку повідомити керівника Прес-центру штабу АТО 
про маршрут, яким будуть рухатися та термін відрядження до району АТО; 

протягом всього часу перебування в районі АТО, носити (розміщувати) знаки 
розпізнавання (позначки) представників ЗМІ (транспортних засобів ЗМІ) на видному 
місці, за винятком ситуацій, коли зазначене може привести до виникнення загрози 
життю та здоров’ю представникам ЗМІ; 

мати при собі засоби індивідуального захисту, що включають в себе, як 
мінімум, захисний шолом і бронежилет з відповідним маркуванням “Преса” (за 
виключенням ситуацій, наведених в попередньому пункті); 

мати при собі медичну аптечку (в ній має бути все необхідне для надання 
першої медичної допомоги) та вміти нею користуватися; 

не чинити дій, несумісних зі статусом цивільних осіб, тобто, не вдягати 
формений одяг та знаки розрізнення Збройних Сил та інших військових формувань, 
утворених відповідно до законів України, не брати в руки зброю та боєприпаси; 

по завершенню роботи на військових об’єктах за вимогою передати визначеній 
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особі електронні та матеріальні носії з фото- та відеоматеріалами для перевірки на 
предмет наявності інформації, яка не підлягає розголошенню; 

у разі наявності інформації, яка не підлягає розголошенню, на вимогу 
представника Збройних Сил видалити частину такої інформації з електронного носія. 

3. Інформації, яка не підлягає розголошенню представником ЗМІ. 
Не підлягає розголошенню інформація, яка може стати відомою представнику 

ЗМІ під час роботи в районі АТО, і визначена: 
Статтею 17 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”; 
Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженим наказом 

Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України від 17 серпня 2005 р. за № 902/11182 (зі змінами); 

Переліком відомостей Міністерства оборони України, які містять службову 
інформацію, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 26 червня 2012 
року № 48 (зі змінами); 

Переліком службової інформації Збройних Сил України (ПСІ – 2011), 
затвердженим наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 20 вересня 
2011 року № 180 (зі змінами); 

Переліком інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності 
противника про дії наших військ (сил) та негативно вплинути на хід ведення 
операцій, відповідно до Додатку 2 до цього наказу. 

4. Питання безпеки представника ЗМІ та деякі інші. 
У разі виникнення надзвичайної ситуації представники Збройних Сил, за 

наявності реальної можливості, можуть надати представнику ЗМІ захист, екстрену 
медична допомогу та евакуацію до відповідного медичного закладу. 

У випадку поранення (травмування, захворювання, смерті) представника ЗМІ, 
за наявності реальної можливості, представниками Збройних Сил буде надано 
відповідну інформацію до редакції зазначеного представника ЗМІ. Забезпечення 
повернення представника ЗМІ з району АТО (у т.ч. в країну, з якої він прибув або 
громадянином якої він є) є обов’язком редакції, яка його направила для виконання 
редакційних завдань у районі АТО. 

Питання страхування життя, здоров’я та майна представника ЗМІ віднесено до 
компетенції редакції ЗМІ, завдання якої він виконує. Збройні Сили не несуть 
відповідальність за життя, здоров’я та майно представника ЗМІ. 
___________________________________________ 
                           (повне найменування посади) 
___________________________________________ 
                                            (повна назва ЗМІ) 
___________________________________________ 
                         (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) 
___________________________________________ 
                                        (номер прес-карти АТО) 
з правилами ознайомлений та зобов’язуюсь виконувати 
 
________________                                        ___________________________________ 
            підпис                                                                                                                      (ПІБ)                                                                                                                                                       

 
 Цим надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону 

України “Про захист персональних даних” 
________________                                        ___________________________________ 
            підпис                                                                                                                      (ПІБ)                                                                                                                                                       

 


