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Щодо надання інформації

Міністерство юстиції України розглянуло запит вих. № 1-20/05/21                            

від 20.05.2021 (вх. № 18501-33-21 від 21.05.2021) та в межах компетенції 
повідомляє.

Міністерство юстиції України як центральний орган виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України, 
здійснює свої повноваження відповідно до Положення про Міністерство 

юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

02.07.2014 № 228 (зі змінами) (далі – Положення).
Відповідно до підпункту 8313 пункту 4 Положення, Міністерство юстиції 

України відповідно до покладених на нього завдань здійснює, зокрема 

державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та 

інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.
Згідно зі статтею 33 Закону України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні», контрольні примірники періодичних і таких, що 

продовжуються, видань відразу після надрукування безоплатно надсилаються 

редакцією засновникові (співзасновникам) і реєструючому органу. 
Статтею 7 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» 

визначено, що Порядок доставляння обов’язкового примірника документів 

встановлює Кабінет Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608 «Про 

порядок доставляння обов’язкових примірників документів» (далі – Постанова) 
визначено вичерпний перелік одержувачів обов’язкового безоплатного 

примірника видань України.
Додатком 1 до Постанови Міністерство юстиції України визначено 

одержувачем обов’язкового безоплатного примірника усіх періодичних та 

продовжуваних видань (газети, видання газетного типу, журнали і видання 

журнального типу) всіма мовами.
Також інформуємо, що відповідно до Положення, Міністерство юстиції 

не є суб’єктом реєстрації електронних та мережних електронних видань.
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Таким чином, відповідно до Постанови Міністерство юстиції не є 

одержувачем обов’язкового безоплатного примірника електронних та 

мережних електронних видань.
Водночас повідомляємо, листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.
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