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Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення доставляння 

обов’язкового примірника документів», головним розробником якого є 

Держкомтелерадіо України. Законопроект (реєстр. №8541) спрямовано на 

вирішення проблеми систематичного порушення вимог Закону України «Про 

обов’язковий примірник документів».  

Як зазначив, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради Голова 

Держкомтелерадіо України Олександр Курдінович, недоставляння 

обов’язкового примірника його одержувачам кожного року досягає від 5 до 

20% вітчизняної книжкової продукції і до 44% (у 2010) періодики. Водночас, 

відсутність 2―3% обов’язкового примірника розцінюється ЮНЕСКО як 

втрата національного культурного надбання 

Законопроектом України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо забезпечення доставляння обов’язкового примірника документів» 

пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні 

правопорушення новою статтею 186-7, якою передбачається адміністративна 

відповідальність за «недоставляння або порушення строку доставляння 

(надсилання) обов’язкового примірника документів». Запропонований 

проектом Закону розмір штрафу (від 510 до 850 грн.), на думку фахівців 

Держкомтелерадіо, є обґрунтованим у порівнянні з втратами, які несе 

суспільство через недоставляння документів у національні фонди держави.  

Також  законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо забезпечення доставляння обов’язкового примірника документів» 

пропонується внести зміни до ст. 255 КУпАП, якою визначаються 

процесуальні повноваження посадових осіб щодо складання протоколів про 

вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 186-7 КУпАП. 

Зміни пропонується внести й до статті 13 Закону України «Про обов’язковий 

примірник документів» в частині визначення уповноважених органів, що 

забезпечуватимуть контроль за доставлянням обов’язкового примірника усіх 

видів документів, а саме: спеціально уповноважені органи з питань реалізації 

державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та 

видавничій сферах, у сфері інтелектуальної власності (Державна служба 

інтелектуальної власності), архівної справи (Державна архівна служба), 

кінематографії (Державне агентство з питань кіно) та інші одержувачі 

обов’язкового примірника документів. 

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=87741&cat_id=79589


«Прийняття Закону дозволить забезпечити оперативність надходження 

обов’язкового примірника документів до установ-одержувачів, належне 

формування бібліотечних фондів, а також попередити порушення 

законодавства у відповідній сфері,» - зазначив Голова Держкомтелерадіо 

Олександр Курдінович 

 


