
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 12 серпня 2022 р. № 739-р 

ПЛАН  
заходів з організації виставок знищеної військової техніки і озброєння  

збройних формувань Російської Федерації 

Найменування заходу Відповідальні за 
виконання Строк виконання 

Необхідне 
фінансове 

забезпечення

Необхідне інформаційне 
забезпечення 

1. Забезпечення підняття 
уламків військової авіаційної 
техніки збройних формувань 
Російської Федерації з долини  
р. Дніпро 

Міноборони 
Адміністрація 
Держприкордонслужби 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

червень — вересень 
2022 р. 

 підготовка відповідних 
повідомлень, фото- і 
відеоматеріалів та 
оприлюднення їх на 
офіційних інформаційних 
ресурсах Міноборони, 
Адміністрації 
Держприкордонслужби

2. Обладнання в 
адміністративній будівлі ДСНС 
виставки зразків озброєння та 
вибухонебезпечних предметів, 
знешкоджених піротехнічними 
підрозділами ДСНС, а також 
фактичних доказів злочинних 
дій збройних формувань 
Російської Федерації на 
територіях, які перебували під 
тимчасовою окупацією 
 

ДСНС —“— у межах 
бюджетних 
асигнувань  

підготовка відповідних 
повідомлень, фото- і 
відеоматеріалів та 
оприлюднення їх на 
офіційних інформаційних 
ресурсах ДСНС 
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Найменування заходу Відповідальні за 
виконання Строк виконання 

Необхідне 
фінансове 

забезпечення

Необхідне інформаційне 
забезпечення 

3. Організація збору 
знешкоджених підрозділами 
ДСНС зразків озброєння, 
вибухонебезпечних предметів 
для обладнання експозицій на 
виставках знищеної військової 
техніки і озброєння збройних 
формувань Російської Федерації 
на території України та 
іноземних держав 

ДСНС серпень — грудень 
2022 р. 

у межах 
бюджетних 
асигнувань  

підготовка відповідних 
повідомлень, фото- і 
відеоматеріалів та 
оприлюднення їх на 
офіційних інформаційних 
ресурсах  ДСНС 

4. Забезпечення безпеки 
дорожнього руху і супровід 
доставки предметів, 
передбачених для демонстрації, 
до  місць організації і 
проведення виставок знищеної 
військової техніки і озброєння 
збройних формувань Російської 
Федерації 

Національна поліція відповідно до 
плану-графіка 
організації та 
проведення заходів 

—“— підготовка відповідних 
повідомлень, фото- і 
відеоматеріалів та 
оприлюднення їх на 
офіційних інформаційних 
ресурсах  Національної 
поліції 

5. Забезпечення публічної 
безпеки і порядку в місцях 
організації і проведення 
виставок знищеної військової 
техніки і озброєння збройних 
формувань Російської Федерації 
 
 

—“— —“— —“— —“— 
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Найменування заходу Відповідальні за 
виконання Строк виконання 

Необхідне 
фінансове 

забезпечення

Необхідне інформаційне 
забезпечення 

6. Інформування громадськості 
про діяльність органів та 
підрозділів Національної поліції 
щодо забезпечення публічної 
безпеки і порядку в місцях 
проведення виставок знищеної 
військової техніки і озброєння 
збройних формувань Російської 
Федерації 

Національна поліція під час та після 
проведення заходів 

 підготовка відповідних 
текстових повідомлень, 
фото- і відеоматеріалів та 
оприлюднення їх на 
офіційних інформаційних 
ресурсах  Національної 
поліції 

7. Інформування партнерів з 
Міжнародної асоціації сил 
жандармерії та поліції (FIEP),  
інших органів держав, які 
взаємодіють та в яких 
планується провести виставки 
знищеної військової техніки і 
озброєння збройних формувань 
Російської Федерації 

Національна гвардія відповідно до 
плану-графіка 
організації та 
проведення заходів 

  

8. Опрацювання питання щодо 
можливості проведення  
виставок знищеної  військової 
техніки і озброєння збройних 
формувань Російської Федерації 
в столицях європейських 
держав 

МЗС невідкладно   

9. Визначення місць проведення 
виставок знищеної  військової 

Мінрегіон  
МКІП 

серпень — грудень 
2022 р.
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Найменування заходу Відповідальні за 
виконання Строк виконання 

Необхідне 
фінансове 

забезпечення

Необхідне інформаційне 
забезпечення 

техніки і озброєння збройних 
формувань Російської Федерації 
на території України 
 
 

МЗС  
МОН  
Міноборони  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
 

10. Визначення логістичних 
шляхів доставки експонатів до 
місць розміщення (маршрутів, 
видів транспорту), включаючи 
шляхи перевезень за межами 
України 

Мінінфраструктури 
Міноборони 
Національна поліція 
МЗС  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
АТ “Укрзалізниця”  та 
інші перевізники (за 
згодою) 

протягом трьох 
днів після 
отримання 
інформації щодо 
місць призначення 
та об’єктів 
транспортування 

 надання інформації щодо 
об’єкта транспортування 
(вага, габарити, об’єм, 
особливості 
транспортування), місця 
призначення 

11. Здійснення розрахунку 
вартості доставки експонатів до 
визначених місць та укладення 
договорів про транспортування 

Мінінфраструктури 
АТ “Укрзалізниця” та 
інші перевізники (за 
згодою) 

—“— у межах 
бюджетних 
асигнувань та за 
рахунок інших 
джерел 
фінансування, не 
заборонених 
законодавством 
 

—“— 

12. Забезпечення оформлення (у Мінінфраструктури протягом двох —“— —“—
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Найменування заходу Відповідальні за 
виконання Строк виконання 

Необхідне 
фінансове 

забезпечення

Необхідне інформаційне 
забезпечення 

разі потреби) дозвільних 
документів для перевезення 
експонатів до визначених місць 
 
 
 

Міноборони  
МЗС  
АТ “Укрзалізниця” та 
інші перевізники (за 
згодою) 

тижнів після 
отримання 
інформації щодо 
місць призначення 
та об’єктів 
транспортування 

13. Забезпечення відповідно до 
компетенції транспортування 
експонатів до музеїв 
Міноборони на території 
України 

МВС  
Міноборони 
Мінінфраструктури 
Національна поліція  
Національна гвардія 
ДСНС 
Адміністрація 
Держприкордонслужби 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)  
АТ “Укрзалізниця” та 
інші перевізники (за 
згодою)

відповідно до 
плану-графіка 
організації та 
проведення заходів 

у межах 
бюджетних 
асигнувань та за 
рахунок інших 
джерел 
фінансування, не 
заборонених 
законодавством, у 
тому числі 
пожертв на 
підтримку 

надання інформації щодо 
об’єкта транспортування 
(вага, габарити, об’єм, 
особливості 
транспортування), місця 
призначення 

14. Забезпечення відповідно до  
компетенції транспортування 
експонатів для влаштування на 
території України виставок 
знищеної військової техніки і 
озброєння збройних формувань 
Російської Федерації 

—“— —“— —“— —“— 
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Найменування заходу Відповідальні за 
виконання Строк виконання 

Необхідне 
фінансове 

забезпечення

Необхідне інформаційне 
забезпечення 

(майданчики для розміщення 
експозицій за погодженням з 
органами місцевого 
самоврядування мм. Львова, 
Ужгорода та Луцька) 
15. Забезпечення відповідно до 
компетенції транспортування 
експонатів для влаштування 
виставок знищеної військової 
техніки і озброєння збройних 
формувань Російської Федерації 
за межами України 

МВС
Міноборони 
Мінінфраструктури 
МЗС  
Національна поліція 
Національна гвардія 
ДСНС 
Адміністрація 
Держприкордонслужби  
АТ “Укрзалізниця” та 
інші перевізники (за 
згодою)

відповідно до 
плану-графіка 
організації та 
проведення заходів 

у межах 
бюджетних 
асигнувань та за 
рахунок інших 
джерел 
фінансування, не 
заборонених 
законодавством, у 
тому числі 
пожертв на 
підтримку 

надання інформації щодо 
об’єкта транспортування 
(вага, габарити, об’єм, 
особливості 
транспортування), місця 
призначення 

16. Визначення концептуальних 
вимог до оформлення виставок 
знищеної військової техніки і 
озброєння збройних формувань 
Російської Федерації, видів та 
кількості експонатів 

МКІП  
МВС  
Міноборони 
Національний музей 
історії України у Другій 
світовій війні (за 
згодою)

серпень — грудень 
2022 р. 

  

17. Підготовка пропозицій щодо 
переліку інформаційних 
матеріалів про об’єкти 
культурної спадщини (фото) та 

МКІП невідкладно   
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Найменування заходу Відповідальні за 
виконання Строк виконання 

Необхідне 
фінансове 

забезпечення

Необхідне інформаційне 
забезпечення 

подання їх Національному 
військово-історичному музею  
 
18. Забезпечення прийому 
експонатів та створення 
відповідних експозицій з 
подальшою передачею їх до 
Національного військово-
історичного музею  

Міноборони 
Національний військово-
історичний музей (за 
згодою) 

серпень — грудень 
2022 р. 

у межах 
бюджетних 
асигнувань та за 
рахунок інших 
джерел 
фінансування, не 
заборонених 
законодавством

 

19. Забезпечення організації 
тимчасової виставки щодо 
збройної агресії Російської 
Федерації 2022 року 

Міноборони 
Національний військово-
історичний музей (за 
згодою)

—“—  надання інформації 
Міноборони для її 
висвітлення в засобах 
масової інформації

20. Забезпечення передачі 
експонатів, пов’язаних з 
обороною м. Києва від збройних 
формувань Російської Федерації 
в лютому — квітні 2022 р., 
командуванням  
112-ї бригади територіальної 
оборони Збройних Сил 
Національному військово-
історичному музею  

Міноборони 
Національний військово-
історичний музей (за 
згодою) командування       
112-ї бригади 
територіальної оборони 
Збройних Сил (за 
згодою) 

—“—  —“— 

21. Забезпечення організації 
виставки знищеної/захопленої 

Міноборони 
Національний військово-

липень 2022 р.  —“— 
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Найменування заходу Відповідальні за 
виконання Строк виконання 

Необхідне 
фінансове 

забезпечення

Необхідне інформаційне 
забезпечення 

військової техніки і озброєння 
збройних формувань Російської 
Федерації 
 

історичний музей (за 
згодою) 

22. Забезпечення збирання та 
накопичення знищеної/ 
захопленої військової та 
цивільної техніки; здійснення її 
доставки до м. Києва 
працівниками Національного 
військово-історичного музею за 
участю організацій, які можуть 
надати технічну допомогу з 
транспортування 
великогабаритних та важких 
предметів 

Міноборони  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)  
Національний військово-
історичний музей (за 
згодою)  
АТ “Укрзалізниця” та 
інші перевізники (за 
згодою) 

серпень 2022 р.   

23. Забезпечення здійснення 
огляду, очищення, ремонтних 
робіт та музеєфікації 
знищеної/захопленої військової 
та цивільної техніки 

Національний військово-
історичний музей (за 
згодою) 

червень 2022 р.   

24. Забезпечення прийому 
знищеної/захопленої військової 
та цивільної техніки до фондів 
Національного військово-
історичного музею  

—“— —“—   

25. Забезпечення здійснення —“— —“—
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Найменування заходу Відповідальні за 
виконання Строк виконання 

Необхідне 
фінансове 

забезпечення

Необхідне інформаційне 
забезпечення 

наукового опису експонатів 
Національного військово-
історичного музею (привезених 
одиниць  
знищеної/захопленої військової 
та цивільної техніки) та інше їх 
музейно-інфомаційне 
супроводження  
26. Забезпечення виготовлення 
та наповнення вітрин з 
додатковими експонатами 
(зразками озброєння, формою 
одягу, знаками розрізнення, 
пропагандистською літературою 
та іншими матеріалами 
збройних формувань Російської 
Федерації; експонатами, 
присвяченими захисникам 
України, зразками озброєння, 
що надані західними 
партнерами) 

Національний військово-
історичний музей (за 
згодою) 

липень 2022 р. у межах 
бюджетних 
асигнувань та за 
рахунок інших 
джерел 
фінансування, не 
заборонених 
законодавством 

 

27. Забезпечення розроблення 
концепції виставки знищеної 
військової техніки і озброєння 
збройних формувань Російської 
Федерації, підготовка 
інформаційних банерів із 
загальною інформацією про 
війну з Російською Федерацією 

—“— —“— у межах 
бюджетних 
асигнувань та за 
рахунок інших 
джерел 
фінансування, не 
заборонених 
законодавством 
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Найменування заходу Відповідальні за 
виконання Строк виконання 

Необхідне 
фінансове 

забезпечення

Необхідне інформаційне 
забезпечення 

2014—2022 років, розроблення 
екскурсії  виставкою, 
виготовлення додаткових 
буклетів (для відвідувачів) 
українською та англійською 
мовами (в разі потреби іншими 
мовами); розроблення дизайну 
та друк інформаційних банерів, 
буклетів та іншої поліграфічної 
продукції 
28. Забезпечення остаточного 
формування виставок знищеної 
військової техніки і озброєння 
збройних формувань Російської 
Федерації в єдиному 
концептуальному, художньому 
та військово-історичному стилі 

Міноборони 
Національний військово-
історичний музей (за 
згодою) 

липень 2022 р.  розповсюдження серед 
відвідувачів поліграфічної 
продукції (буклетів) 

29. Організація відвідування 
виставок знищеної військової 
техніки і озброєння збройних 
формувань Російської Федерації 
здобувачами освіти різних 
рівнів у містах України 

МОН  
обласні військові 
адміністрації (за згодою) 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)  
заклади освіти (за 
згодою) 

постійно   надсилання 
інформаційних листів та 
висвітлення інформації 
про заходи на офіційних 
веб-сайтах органів влади 
та закладів освіти 

30. Забезпечення інформування 
української та іноземної 
аудиторії про успіхи Збройних 

МКІП  
державне підприємство 
“Мультимедійна 

—“—   
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Найменування заходу Відповідальні за 
виконання Строк виконання 

Необхідне 
фінансове 

забезпечення

Необхідне інформаційне 
забезпечення 

Сил та інших складових сектору 
безпеки і оборони у відсічі 
російської збройної агресії, 
нейтралізації російських 
наративів та дезінформації, у 
тому числі шляхом демонстрації 
знищеної та/або захопленої 
військової техніки та озброєння 
збройних формувань Російської 
Федерації 

платформа іномовлення 
України” (за згодою) 
Українське національне 
інформаційне агентство 
“Укрінформ” (за згодою) 
Міноборони 
Національна поліція 
Адміністрація 
Держприкордонслужби 
ДСНС  
Національна гвардія

31. Забезпечення інформування 
української та іноземної 
аудиторії про воєнні злочини 
щодо культурної спадщини 

МКІП  
державне підприємство 
“Мультимедійна 
платформа іномовлення 
України” (за згодою) 
Українське національне 
інформаційне агентство 
“Укрінформ” (за згодою)

постійно   
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Найменування заходу Відповідальні за 
виконання Строк виконання 

Необхідне 
фінансове 

забезпечення

Необхідне інформаційне 
забезпечення 

32. Забезпечення розміщення 
інформаційних стендів у межах 
виставок знищеної військової 
техніки і озброєння збройних 
формувань Російської Федерації 
у столицях європейських 
держав 

МВС 
МКІП  
МЗС  
Міноборони 
Національна поліція 
ДСНС  
Національна гвардія 
Адміністрація 
Держприкордонслужби 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)  
Український інститут 
національної пам’яті

постійно у межах 
бюджетних 
асигнувань та за 
рахунок інших 
джерел 
фінансування, не 
заборонених 
законодавством 

 

_____________________ 


