
Про анулювання Міністерством юстиції України 

свідоцтв про реєстрацію друкованих засобів масової інформації видань 

НАН України, установи-видавці яких перебувають на тимчасово 

окупованій території або на території, де органи державної влади України 

тимчасово не здійснюють свої повноваження (АР Крим та Донбас) 

 

Національна академія наук України як юридична особа до 2016 року була 

співзасновником окремих журналів і збірників, установи–видавці яких 

перебувають на тимчасово окупованій території або на території, де органи 

державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (АР 

Крим та Донбас). Це видання: 

 Морський гідрофізичний журнал (Співзасновники: Національна 

академія наук України, Морський гідрофізичний інститут НАН України, 

м. Севастополь, свідоцтво про реєстрацію серія КВ № 197 від 09 листопада 

1993 р.); 

 Морський екологічний журнал (Співзасновники: Національна 

академія наук України, Інститут біології південних морів 

ім. О.О. Ковалевського НАН України, м. Севастополь, свідоцтво про 

реєстрацію серія КВ № 6017 від 01 квітня 2002 р.); 

 Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне 

використання ресурсів шельфу (Співзасновники: Національна академія наук 

України, Морський гідрофізичний інститут НАН України (м. Севастополь), 

Одеський філіал Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського 

НАН України, Інститут геологічних наук НАН України, свідоцтво про 

реєстрацію серія КВ №13073-1957ПР від 25 липня 2007 р.); 

 Системи контролю навколишнього середовища (Співзасновники: 

Національна академія наук України, Морський гідрофізичний інститут НАН 

України, м. Севастополь, свідоцтво про реєстрацію серія КВ № 16171-4643Р від 

16 грудня 2009 р.); 

 Боспорські дослідження (Співзасновники: Національна академія 

наук України, Кримське відділення Інституту сходознавства 

ім. А.Ю. Кримського НАН України, м. Сімферополь, свідоцтво про реєстрацію 

серія КВ № 8048 від 23 жовтня 2003 р.); 

 Матеріали з археології, історії і етнографії Таврії 

(Співзасновники: Національна академія наук України, Кримське відділення 

Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, м. Сімферополь, 

свідоцтво про реєстрацію серія КВ № 8049 від 23 жовтня 2003 р.). 

Протягом 2015 та 2016 рр. ці видання було зареєстровано як російські 

наукові видання Федеральною службою з нагляду у сфері зв’язку, 

інформаційних технологій і масових комунікацій РФ із наданням відповідного 

Свідоцтва про реєстрацію засобу масової інформації. Також відбулася зміна 



міжнародних стандартних номерів серійного видання (ISSN), тобто ці видання 

у Міжнародному каталозі Ульріх обліковуються як російські. Будь-яких 

повідомлень щодо перереєстрації НАН України як співзасновник вказаних 

видань не отримувала. 

Національна академія наук України звернулася до Міністерства юстиції 

України за роз’ясненням щодо можливості виходу Академії та її установ як 

юридичних осіб зі складу співзасновників вказаних видань в односторонньому 

порядку. 

У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні" та "Положенні про державну реєстрацію друкованих засобів масової 

інформації" не передбачено процедури виходу юридичної особи зі складу 

співзасновників періодичних видань в односторонньому порядку. Але, з огляду 

на ситуацію, що склалася, Міністерство юстиції України своїм наказом від 

7 квітня 2016 року № 1018/5 анулювало свідоцтва про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації згаданих видань на підставі 

ненадходження контрольних примірників видань до органу, що їх зареєстрував. 

 


