Як зареєструвати друкований засіб масової інформації
Друкований засіб масової інформації може видаватися після його державної
реєстрації, передбаченої Законом України «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні» (далі – Закон), постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 №
1287 "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних
агентств та розміри реєстраційних зборів", Положенням про державну реєстрацію
друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію
інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, затвердженими наказом
Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5 (у редакції наказу
Міністерства юстиції від 13.01.2009 № 22/5).
Державній реєстрації підлягають всі друковані засоби масової інформації, що
видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу
його виготовлення.
Державній реєстрації не підлягають:
1) законодавчі, офіційні нормативні та інші акти, бюлетені судової практики, що
видаються органами законодавчої, судової та виконавчої влади;
2) інформаційні матеріали та документація, що видаються підприємствами,
організаціями, навчальними закладами і науковими установами з метою використання їх у
своїй діяльності;
3) видана за допомогою технічних засобів друкована продукція, не призначена для
публічного розповсюдження, або машинописна, розмножувана на правах рукопису.
Ким здійснюється державна реєстрація друкованих засобів масової інформації?
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації залежно від сфери
розповсюдження здійснюється:
 загальнодержавної, регіональної (дві та більше областей) та/або зарубіжної сфери
розповсюдження – Міністерством юстиції України;
 місцевої сфери розповсюдження - Головним управлінням юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та
Севастопольським міськими управліннями юстиції.
Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Заяви про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації подаються
засновником (співзасновниками) засобу масової інформації, у якій повинні бути вказані:
 засновник (співзасновники) видання;
 пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за
засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової
інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює
відповідний контроль.
 вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест
тощо);
 назва видання (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ);
 мова видання;
 сфера розповсюдження (місцева, регіональна, загальнодержавна, зарубіжна) та
категорії читачів;
 програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість;
 передбачувані періодичність випуску, обсяг і формат видання;

 юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські
реквізити;
 місцезнаходження редакції.
У заяві також указуються відомості, які вносяться до свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого ЗМІ:
1) статус видання (вітчизняне - друкований ЗМІ, у якого засновником виступають
українська/і/ юридична/і/ та/або фізична/і/ особа/и/; спільне - друкований засіб масової
інформації, створений за участю іноземної/их/ юридичної/их/ та/або фізичної/их/
особи/осіб/);
2) вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з питань економіки і
бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне,
навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне,
еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне
/понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама/, інформаційне, для дітей тощо).
Порядок розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації
Реєструючий орган зобов'язаний в місячний строк розглянути заяву про
державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації і письмово повідомити
засновника (співзасновників) про результат розгляду.
В межах цього строку реєструючий орган приймає рішення про:
а) державну реєстрацію видання;
б) відмову у державній реєстрації;
в) зупинення строку розгляду заяви про реєстрацію.
Зупинення цього строку здійснюється реєструючим органом, якщо:
1) засновник (співзасновники) не подав документи, якими підтверджується його (їх)
цивільна правоздатність та цивільна дієздатність;
2) між співзасновниками не укладено установчий договір, передбачений статтею 9
цього Закону.
Установчим договором передбачається розподіл між співзасновниками обов'язків
щодо виробничого, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності
створюваного ними друкованого засобу масової інформації.
Якщо одним із співзасновників є фізична особа, установчий договір засвідчується в
нотаріальному порядку;
3) виникли обставини, за яких з незалежних від реєструючого органу причин
своєчасне проведення державної реєстрації неможливе (невідповідність поданих
документів законодавству України, наявність ухвали суду про заборону розгляду заяви
конкретних засновників або конкретного друкованого ЗМІ, якщо внаслідок ухвалення
реєструвального органом рішення будуть порушені права і свободи фізичних чи
юридичних осіб тощо).
Зупинений строк розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації поновлюється з дня, коли заявник письмово повідомить про усунення причин,
що перешкоджали державній реєстрації видання.
У яких випадках можлива відмова в державній реєстрації друкованого засобу
масової інформації?
Відмова в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації можлива
тільки з таких підстав:

1) якщо назва друкованого засобу масової інформації, його програмні цілі (основні
принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3 і 4 Закону, а саме заклики до
захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності
України; пропаганди війни, насильства та жорстокості; розпалювання расової,
національної, релігійної ворожнечі; розповсюдження порнографії, а також з метою
вчинення терористичних актів та інших кримінально караних діянь та ін.
2) якщо реєструючим органом уже раніше видано свідоцтво друкованому засобу
масової інформації з тією ж назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;
3) якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про
припинення діяльності друкованого засобу масової інформації;
4) якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 Закону, яка
передбачає, що монополізація загальнодержавних і регіональних громадсько-політичних
друкованих засобів масової інформації в Україні не допускається.
Фізична або юридична особа не може бути засновником (співзасновником) чи
контролювати більше 5 відсотків таких видань.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видається
засновнику (співзасновникам) після сплати ним реєстраційного збору.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ має необмежений строк дії.
Засновник (співзасновники) зберігає право розпочати випуск друкованого засобу
масової інформації протягом одного року з дня одержання свідоцтва. В разі пропуску
цього строку без поважних причин свідоцтво про державну реєстрацію втрачає чинність.
Дублікат свідоцтва видається на підставі письмової заяви засновника (співзасновників) до
реєструю чого органу.
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