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lropn4orc aKpeArraqii npegcraBH r.rKis saco6ie iwaconoi iueoprvraqii

npu npu fi ua.n rHifi rcorvricii 3a rcapnarcrrcoi araAeprii MrrcrerlTB

1. Arpe4raraqis rpeAcrasHuris saco6is Macosoi iHQopuaqii rpLr
npzfirr,ramnifi rorvricii 3arapnarcrroi axa4euii MkrcreqrB (a-i 3AM)
r4ifiuuoerrcr ei4noni4uo 4o KoHcrzryqii Yrcpainu, saxoHis Yrcpainu 6lpo
inQopuaqiro>, dlpo Aocryrr Ao uy6nivnoi iH0opvraqii>, ollpo .upyronaHi
saco6u N,racosoi inSopuaqii (upecy) B Yrpaini>, <dlpo rene6a.r;HHs i
pa4iorr,ronlleHHt)), ullpo insopuaqifini arenrcrBa)), ollpo nopr4or szcnirreHus
Airlurocri opranin Aep)KaBHoi uaAz ra opranin uicqenoro caMoBpf,AyBaHHrr B
VrpaiHi saco6aNlla N4acosoi in$opvraqii>, llparul npuiroMy Ao 3AM y 2021 p.
(aari - llpanzna upufiorvry).

Meroro aKpeAI,IraIIii e cnpvtl{Ht npo$ecifiHifi 4irnurocri aKpeAr4roBaHr4x
rlpeAcraBHI4ris saco6is Macosoi iHsoprr,raqii ra oneparr4BHoMy, nce6ivuor,ry,
o6'errznnouy iH$oprr,rynaHHlo rpoMaAcbxocri rpo 4irnrHicrr llpzfirra-""oi'
rcorvricii 3AM qepe3 saco6v Naacosoi iHQopvraqii.

. 2.Arpe4uraqia npeAcraBHLTKis saranrnoHaqioH€urbHlrx, perionarbHr4x ra
uicqenrx saco6in N{acosoi insoprraaqii ra He3aJre)r{Hrrx xypHanicrin
s4ifi cnroerrcr llpzfi ualrHoro rorraiciero.

3.3ynra rpo aKpe4nraqiro rloAaerbcfl Ao 15 vepnns 2021 pory na ipr'.f,
peKropa 3AM 4o llprafiualuroi rorr,ricii B rrr4cbMoBoMy nzuxgi Ha oQiqifiHoMy
pllHry saco6y Naacosoi insoprraaqii sa ui4uracou repinuzxa raco6y ru.o"oi
inQoprvrallii ra eacni4vyerrcr reqarKoro saco6y Naacosoi inQopnraqii.
Alcpe4zraqia ua4aerbct Ha nepio4 po6orra llpufirvranrnoi xor,ricii 3AM-crpoKoM
s I rr4nHs ao 12 ceprHf, 2021poKy.

4. Y saqr,qi sa3Ha.raerbcr :

- rIoBHa H€BBa saco6y ruaconoi inSopl,raqii, rzpax Ha qac noAaHHr 3zrrBKr4
(ant ApyKoBaHI4x saco6is insopuaqii), uepio4raunicrr Br4rrycKy, repr.rropir
po3noBcroAxeHrur (rvrosreHHx), [orrrroBa ra eJreKTpoHHa aApeca pe4arcqii,
HoMepr{ rere6onin repienzr<is gaco6y MacoBoT iHQoprvrarlii;

- upisnztqe, iM'.t, rro 6arrrcosi roJroBHoro peAaKTopa saco6y Macosoi
inQopuaqii;



- прізвище, ім'я, по батькові представників засобу масової інформації, 
акредитація яких запитується, та їхній фах (журналіст, оператор, 
фотокореспондент тощо); 

- номери телефонів, електронні адреси осіб, акредитація яких 
запитується.  

5. До заявки додається: 

- фотокартка кожної особи, вказаної в заявці, в електронному вигляді; 

- копія документа, що підтверджує професійний фах заявника. 

Друковані засоби масової інформації та інформаційні агентства до 
заявки на акредитацію додають копію свідоцтва про їхню державну 
реєстрацію відповідним державним органом. 

Телерадіоорганізації до заявки на акредитацію додають копію ліцензії 
на право використання каналу та часу мовлення, виданої Національною 
радою України з питань телебачення і радіомовлення. 

6. Кожній акредитованій особі не пізніше, ніж за тиждень після 
подання документів для проходження акредитації, видається посвідчення 
(акредитацій на картка), у якій вказується прізвище, ім'я, по батькові, назва 
засобу масової інформації, посада (журналіст, технічний представник ЗМІ 
(оператор), яка дійсна тільки за наявності документа, що засвідчує особу. 
Акредитаційна картка надає право перебування представників засобів 
масової інформації в місцях проведення засідань приймальної комісії. 

Кількість представників ЗМІ - не більше двох представників від 
кожного акредитованого засобу масової інформації. 

7. Керівник засобу масової інформації в письмовій формі повідомляє  
Приймальну комісію ЗАМ про втрату або пошкодження певної 
акредитаційної картки та може одночасно у зв'язку з цим звернутися з 
поданням про поновлення акредитаційної картки. 

У разі звільнення журналістів чи технічного працівника засобу масової 
інформації, який користувався акредитаційною карткою, керівник 
відповідного засобу масової інформації у триденний строк письмово 
повідомляє про це ЗАМ. 

8. Інформація про час та місце проведення засідань Приймальної 
комісії повідомляється акредитованим особам після надання запиту до 
Приймальної комісії відповідно до пункту 2 розділу XV Правил прийому. 

9. Працівники засобів масової інформації можуть бути позбавлені 
акредитації приймальною комісією в разі порушення ними: законів 
України, зокрема тих, що регулюють діяльність засобів масової інформації, 
порядку роботи Приймальної комісії, допуску до приміщень ЗАМ, порядку 
доступу до інформації та документів і технічних засобів, вимог професійної 
етики. У разі позбавлення перепустки (акредитації) журналістові чи 
технічному працівникові засобу масової інформації Приймальною комісією 
надається письмове повідомлення про це із зазначенням підстав, за якими 



відбулося позбавлення акредитації. Повідомлення одночасно надсилається 
до засобу масової інформації, який подав відповідну заявку на акредитацію. 

10. Суперечності, які виникають у зв'язку з висвітленням роботи 
Приймальної комісії засобами масової інформації, вирішуються в порядку, 
установленому чинним законодавством України. 


