
ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ ЖУРНАЛІСТІВ, ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 
УЧАСТІ У ЗАСІДАННЯХ КОМІТЕТУ ТА ІНШИХ ЗАХОДАХ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ У КОМІТЕТІ 

Згідно із Положенням «Про акредитацію журналістів і технічних

працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України»,

журналісти та працівники засобів масової інформації акредитовані

при Верховній Раді України мають право безперешкодного входу за

акредитаційними картками на відкриті засідання Комітету, інші

заходи, що проводяться у Комітеті.

Разом з тим, журналісти та працівники засобів масової інформації,

які бажають відвідати заходи Комітету, та які не акредитовані при

Верховній Раді України, можуть замовляти через секретаріат Комітету

разові перепустки.

Для того, щоб отримати разову перепустку на захід, який

проводитиметься у Комітеті, необхідно завчасно заповнити

електронну форму або зателефонувавши за номером телефону, що

надається у повідомленні про проведення заходу.

Разова перепустка дає право входу в день проведення заходу до

приміщень Комітету, що знаходяться за адресою: вул. Садова, 3 А, 5-

й поверх.

У день проведення заходу співробітники Комендатури охорони

Верховної Ради України здійснюють пропуск на захід, за наявності у

журналіста чи працівника ЗМІ документа, що посвідчує особу

(паспорт громадянина України або редакційне посвідчення) та за

умови зазначеної вище реєстрації.

1. Заповнення представниками 
ЗМІ електронної форми

2. Формування працівниками 
секретаріату листа

3. Погодження листа 
із Прес-службою ВРУ

4. Направлення листа до 
Комендатури охорони ВРУ 

Як технічно відбувається акредитація 
представників ЗМІ при Комітеті? 



ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАСІДАННЯХ КОМІТЕТУ ТА ІНШИХ ЗАХОДАХ, ЯКІ 
ПРОВОДЯТЬСЯ У КОМІТЕТІ 

Для того, щоб відвідати заходи Комітету необхідно

завчасно заповнити електронну форму або

зателефонувавши за номером телефону, що надається у

повідомленні про проведення заходу.

Працівниками секретаріату Комітету готується лист щодо

перепусток на відповідний захід.

Перепустка дає право входу лише в день проведення

заходу до приміщень Комітету, що знаходяться за адресою:

вул. Садова, 3 А, 5-й поверх.

У день проведення заходу співробітники Комендатури

охорони Верховної Ради України здійснюють пропуск на

захід, за наявності документа, що посвідчує особу (паспорт

громадянина України або посвідчення водія) та за умови

зазначеної вище реєстрації.

1. Заповнення електронної форми

2. Формування працівниками 
секретаріату листа

3. Направлення листа 
до Комендатури 
охорони ВРУ 

Як технічно відбувається реєстрація у заходах 
Комітету? 


