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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 17 червня 2009 р. № 597 

Київ 

Про затвердження Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка,  

випуск та/або розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами  

розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди приміщень 

Із змінами і доповненнями, внесеними  

 постановами Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2011 року № 240 

 від 3 серпня 2011 року № 824 

Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" Кабінет 

Міністрів України постановляє: 

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. № 824) 

Затвердити Порядок визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюд-

ження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової продукції, для укла-

дення договорів оренди приміщень, що додається. 

Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2009 р. № 597 

ПОРЯДОК 

визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або  

розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами  

розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди приміщень 

1. Цей Порядок установлює механізм визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск 

та/або розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової про-

дукції (далі — видавництва і підприємства книгорозповсюдження), з метою документального підтвердження права видав-

ництв і підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та/або розповсюдження не менш як 

50 відсотків книжкової продукції державною мовою, на укладення договору оренди приміщень державної та комунальної 

власності без проведення конкурсу і переважного права на укладення такого договору, крім випадку, передбаченого части-

ною четвертою статті 8 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". 

Передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім 

державного та комунального майна, яке передається в оренду, зокрема, видавництвам і підприємствам книго-

розповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків книжкової 

продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру). Згадані видавництва і підприємства 

книгорозповсюдження визначаються відповідно до цього Порядку. 

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою  

Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 р. № 240) 

2. Держкомтелерадіо видає видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження на безоплатній основі протягом 

15 днів з дня надходження від них заяви довідку про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової 

продукції державною мовою. Довідка є дійсною протягом 12 місяців з дня її видачі. 

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою  

Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 р. № 240) 

До заяви додається копія свідоцтва про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготів-

ників і розповсюджувачів видавничої продукції, а підприємством книгорозповсюдження також завірені підписом керівника 

відомості про наявність у продажу на момент подання заяви не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою. 

Відповідальність за достовірність поданих відомостей покладається на керівника підприємства книгорозповсюдження. 

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 р. № 240) 

3. Обсяг книжкової продукції визначається виходячи з кількості назв випущеної та/або розповсюджуваної продукції. 
4. Для визначення обсягу випущеної видавництвами книжкової продукції державною мовою Держкомтелерадіо над-

силає звернення до Книжкової палати, яка протягом п'яти днів з дня його надходження подає інформацію про обсяг випу-
щеної видавництвом за останні 12 місяців книжкової продукції, виходячи з кількості назв обов'язкових примірників доку-
ментів, що надійшли відповідно до Закону України "Про обов'язковий примірник документів". 

5. У видачі довідки, передбаченої пунктом 2 цього Порядку, може бути відмовлено: 
видавництву, яке протягом останніх 12 місяців випустило менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою; 
підприємству книгорозповсюдження, в якого обсяг наявної у продажу книжкової продукції державною мовою стано-

вить менш як 50 відсотків; 
видавництву, підприємству книгорозповсюдження, строк внесення яких до Державного реєстру видавців, виготівників 

і розповсюджувачів видавничої продукції становить менш як 12 місяців. 
(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 р. № 240) 

 


