
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ 

ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ____________ 20__ р.         Київ          № __________

Про запобігання розголошення 
інформації, що може призвести до 
обізнаності держави-агресора про 
дії Збройних Сил України та інших 
складових сил оборони

Відповідно до Положення про Міністерство культури та інформаційної 
політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2019 року № 885, з метою запобігання розголошення 
інформації, що може призвести до обізнаності держави-агресора про дії 
Збройних Сил України та інших складових сил оборони,

НАКАЗУЮ: 
1. Працівникам Міністерства культури та інформаційної політики 

України до припинення чи скасування воєнного стану утриматися від 
поширення інформації, крім інформації, що розміщувалася у відкритому 
доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони 
України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, 
Службою безпеки України, іншими уповноваженими державними органами 
або в офіційних джерелах країн-партнерів, про: 

переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших 
військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, 
чисельність особового складу військових частин (підрозділів), кількість 
озброєння та бойової техніки, їх стан, номери автомобілів, бронетехніки, що 
використовуються військовими формуваннями;

способи застосування військових частин (підрозділів), методів та 
засобів виконання ними покладених завдань;

військові, інформаційно-психологічні, оперативно-рятувальні та інші 
операцій, що проводилися, були заплановані або скасовані;
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направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в 
Україну, у тому числі про їх переміщення територією України;

пуски, прольоти, влучання ракет, снарядів, місць ведення бойових дій;

потерпілих, загиблих у результаті вчинення актів збройної агресії,

евакуацію культурних цінностей.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства 
довести цей наказ до відома підлеглих працівників структурних підрозділів 
Міністерства.

3. Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до 
сфери управління Міністерства, довести до відома працівників відповідних 
підприємств, установ та організацій про необхідність утримуватися від 
поширення інформації, зазначеної у пункті 1 цього наказу, та у разі 
необхідності прийняти відповідні рішення.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. державного секретаря      Юрій ЛЕЩУК
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