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Embedded journalists. Як це працює?

«Embedded journalists» – закріплення журналіста за військовою частиною в зоні
АТО.
На посаду Embedded journalists передбачено 4 точки з щотижневою ротацією.
Участь у конкурсі на Embedded journalists можуть в’язати журналісти, які мають:
•Страховий поліс на роботу журналіста по висвітленню військових дій
•Сертифікат про проходження спеціалізованого тренінгу військового журналіста
•Допуск до роботи в зоні АТО від СБУ (можливо буде встановлена додаткова
перевірка)
•На момент прикріплення журналіст має перебувати у відмінному фізичному
стані. Перед прикріпленням представники ЗМІ повинні консультуватися з
лікарем(-ями) щодо свого стану здоров’я.

Як подаватись на эмбедмент програму?
Від редакції на одну точку на один тиждень максимально може бути приписано на
проект не більше 2 представників. Заявки з П.І.П. журналіста, лист від ЗМІ, копію
першої сторінки паспорту слід надсилати на адресу popova@mip.gov.ua

Результати
Результати спільного проекту МІП та МОУ Embedded journalism: 18 відео-репортажів,
15 статей та 2 фільми. Матеріали з’явилися у таких ЗМІ: CNN, Polsat, AFP, Daily Signal,
London Evening Standard, The Independed, Newsweek, Business Ukraine, Цензор.Нет,
Новое время, Inter, Радіо Свобода.

Діяльність Міноборони України
1. Через Управління комунікацій та преси Міноборони України та прес-службу
ГШ ЗС України організувує проведення акредитації та взаємодію з
журналістами та представниками ЗМІ для відвідування об’єктів Міноборони та
ЗС України;
2. Забезпечує взаємодію зорганами ВКР Служби безпеки України, щодо
проведення спеціальної перевірки журналістів та представників ЗМІ, з метою
допуску їх на об’єкти Міноборони України та ЗС України;
3. Організовує та забезпечує допуск, зустріч та супроводження акредитованих
журналістів та представників ЗМІ на підставі резолюції, наданої відповідною
посадовою особою на територю об’єкта з урахуванням вимог і правил
пропускного та внутрішньо об’єктового режиму об’єктів Міноборони та ЗС
України.

Права журналістів
ЗМІ мають право вільно використовувати будь-яке спорядження, (у т.ч.
телекомунікаційне) необхідне для здійснення професійної журналістської
діяльності, крім випадків, коли використання такого обладнання може поставити
під загрозу життя та здоров’я військовослужбовців ЗС України, використовувати
безпілотні апарати (дрони) за попереднім погодженням з командиром військової
частини (підрозділу), до якого прикріплені.
Військовослужбовці підрозділів повинні сприяти представникам ЗМІ в питаннях
відправки необхідних матеріалів для забезпечення вчасного висвітлення
необхідної інформації.
Журналісти не мають права пересуватися на власних транспортних засобах поза
зоною дислокації підрозділу, окрім випадків прибуття та вибуття з військової
частини (підрозділу), у зв’язку з початком (закінченням) строку
Прикріплення.

Стандартні загальні правила
Всі інтерв’ю з військовослужбовцями повинні бути в запису. Безпека
першоджерела – це основна політика. Інтерв’ю з пілотами та членами
екіпажу дозволені лише після завершення виконання задач; проте,
опублікування інформації повинно відбуватися відповідно до цих загальних
правил.
• Місце та дата на друкованому або телерепортажі вказуються відповідно до
загальних правил, які узгоджуються Управлінням комунікацій та преси
Міноборони України та прес-службою ГШ ЗС України.
• Представникові ЗМІ, який перебуває в підрозділі ЗС України заборонено
мати будь-яку зброю та використовувати форму, що імітує форму
військовослужбовців ЗС України;
• Необхідно дотримуватися правил світломаскування.
•

Типи інформації доступні для оприлюднення
•

•
•
•
•
•
•
•

Приблизні цифри про чисельність власних військ.
Приблизні втрати о/с. Журналіст може в межах забезпечення скритності
операцій підтвердити втрати за підрозділами, які він засвідчує.
Підтверджені цифри за втратами або затриманим о/с ворога.
Інформація і розташування військових цілей і об’єктів противника, які
раніше обстрілювали.
Типи боєприпасів (в загальних рисах).
Кодові назви операцій.
Найменування і постійне місце дислокації військових частин.
Прізвища і імена військовослужбовців, їх постійне місце служби за їх
власною згодою.

Види інформації, що не підлягають оприлюдненню
• Чисельність особового складу в підрозділах.
• Кількість бойової техніки або особливо важливих предметів постачання і
матеріалів (наприклад, ракетно-артилерійського озброєння, танків, РЛС,
вантажівок,води тощо).
• Найменування військових об’єктів або географічне розташування військових
підрозділів в зоні виконання завдань, GPS координати місця розташування та
перебування військової частини та окремих військовослужбовців ЗС України.
Забороняється оприлюднювати новини та зображення, які ідентифікують або
можуть ідентифікувати об’єкти.
• Інформація щодо майбутніх операцій.
• Інформація щодо засобів захисту сил в місцях постійного або тимчасового
розташування (крім тих, які видимі або очевидно виражені).
• Зйомки, на яких зображений рівень охорони на військових об’єктах або місцях
дислокації.

Види інформації, що не підлягають оприлюдненню
•
•

•

•
•

Правила залучення сил та засобів, інформація про збір розвідувальних даних,
включаючи тактику, засоби або процедури.
Інформація про пересування своїх військ, тактичне розгортання військ та
інформація, яка загрожує скритності операцій або життю о/с. Інформація про
поточні операції не оприлюднюється, поки відповідний командувач надасть
дозвіл.
Інформація про підрозділи сил спеціальних операцій, методику або тактику
унікальних операцій, наприклад, операцій повітряних сил: кути атак і
швидкість; морські тактичні маневри або маневри ухилення тощо. Необхідно
використовувати загальні терміни, як-то: «низький» або «швидкий».
Інформація про ефективність РЕБ противника.
Інформація про відкладені або скасовані операції, про зниклий або збитий літак
або зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або
проводяться.

Види інформації, що не підлягають оприлюдненню
• Інформація про ефективність маскування, укриття, введення в оману,
визначення цілей, ведення прямого вогню та з прихованих позицій, збір
розвідданих або заходи безпеки противника.
• Жодних фото- і відео-зйомок та іншої наочної інформації з військовополоненим
противником або на яких можна впізнати обличчя затриманого, з табличками з
іменем тощо, арешту або допиту арештованих осіб.

Щодо оприлюднення інформації
про поранених, травмованих і хворих
• Представники преси дотримуються режиму секретності при використанні імен
поранених чи загиблих і оприлюднюють інформацію тільки після оприлюднення її
з офіційних джерел від Міноборони.
• Відвідування представниками преси медичних закладів відбувається відповідно
до даної інструкції, оперативних розпоряджень та інструкцій від лікарів. У разі
надання дозволу персонал медичної служби або закладу повинен
супроводжувати представника преси.
• Дозволи на інтерв’ю або фотографування пацієнта надаються виключно за згодою
лікуючого лікаря або начальника закладу і на підставі інформованої згоди
пацієнта, засвідченої супроводженням. .
• Дозволи на відвідування представниками ЗМІ надаються медичними закладами
за погодженням начальника медичного закладу і лікуючого лікаря і без
порушення лікувального процесу.
• Представники ЗМІ можуть відвідувати ті зони, дозвіл на відвідування яких їм
надав керівник медичного закладу, вхід до операційних під час проведення
операцій заборонений.

Безпека щодо висвітлення інформації
• У випадках, коли матеріал журналіста може містити інформацію з обмеженим
доступом, яка не дозволена до оприлюднення, але репортаж в інтересах МО,
необхідне узгодження у вищих органах (Управління комунікацій та преси
Міноборони України, прес-службі ГШ ЗС України та ГУ ВКР ДКР СБ України).
• Згода на перегляд на предмет безпеки повинна бути добровільною і якщо
репортер не погоджується, то матеріал вилучається командуванням і
відповідними контролюючими органами, про що негайно повідомляється до
Управління комунікацій та преси Міноборони України та у прес-службу ГШ ЗС
України.
• Якщо згода на перегляд на предмет безпеки надана, то вона може
передбачати внесення редакторських правок, для гарантування того, що
жодної інформації з обмеженим доступом або таємної інформації не міститься в
продукті.
• Якщо така інформація найдена, то матеріал вилучається і накладається
заборона на цей продукт, поки така інформація не перестане бути таємною або
з обмеженим доступом.

