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ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-В (ЗМІ) (піврічна)
«Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації»
I. Загальні положення
1. Форму звітності № 1-В (ЗМІ) (піврічна) «Звіт про випуск продукції друкованих засобів
масової інформації» подають кожні півроку (не пізніше 15 січня, 15 липня) респонденти: юридичні
особи (редакції друкованих засобів масової інформації (далі — ЗМІ) або інші установи, що
виконують їх функції з випуску у світ друкованих ЗМІ, розташовані на території України) та фізичні
особи-підприємці, які здійснюють випуск друкованих ЗМІ.
2. В адресній частині форми зазначають повне найменування/прізвище, ім’я, по батькові та
місцезнаходження/місце проживання респондента відповідно до свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи / фізичної особи-підприємця.
II. Заповнення показників форми
1. У графі 2 «Назва видання» нижче рядків 1, 2, 3, 5, 6, 7 зазначають повні назви всіх
періодичних і таких, що продовжуються, друкованих видань, випуск яких було розпочато,
продовжено чи припинено респондентом у звітному періоді.
У розділі I наводять інформацію про періодичні та такі, що продовжуються, видання (крім
газет), а саме: журнали, збірники, бюлетені, альманахи, календарі, дайджести та інші видання.
Інформацію щодо аркушевих видань до розділу не вносять.
У розділі II наводять інформацію про газети.
У кожному розділі назву кожного видання наводять в окремому рядку. Відомості про кожне
видання (крім припинених) подають у графах 4—11. Крім назви видання, випуск якого припинено,
зазначають дату припинення. Відомості про кожне видання, випуск якого припинено, зазначають у
графах 4 і 5. Періодичне видання, випущене здвоєним номером, є однією назвою. Коли видання
випущено паралельно кількома мовами, зазначають стільки назв, скількома мовами воно
випущено.
2. У графі 3 «Кількість видань (одиниць обліку)» зазначають загальну кількість назв видань.
3. У графі 4 «Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN)» зазначають
Міжнародний стандартний номер серіального видання (за наявності).
4. У графі 5 «Дані свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ» зазначають серію,
номер, дату його реєстрації та найменування органу, який здійснив державну реєстрацію
друкованого ЗМІ.
5. У графі 6 «Найменування/прізвище, ім’я, по батькові виготовлювача продукції друкованого
ЗМІ та його місцезнаходження / місце проживання» зазначають повне найменування/прізвище,
ім’я, по батькові виготовлювача (або виготовлювачів) тиражу видання та його місцезнаходження/
місце проживання.
6. У графі 7 «Періодичність видання» зазначають періодичність виходу видання: щодня
(3—6 разів на тиждень), щотижня (1—2 рази на тиждень), 1 раз на 2 тижні, щомісяця (1 раз на
місяць, 5—11 разів на рік), щокварталу (3—4 рази на рік), щороку (1—2 рази на рік).
7. У графі 8 «Кількість випусків (номерів)» зазначають загальну кількість випусків (номерів)
видання.
8. У графі 9 «Середній разовий тираж» зазначають середній разовий тираж видання, який
обраховується діленням суми тиражів усіх випусків (номерів) видання у звітному періоді на
фактичну кількість випусків (номерів) у звітному періоді.

9. У графі 10 «Мова видання» зазначають, якою мовою виходить видання чи мовами у
двомовному або багатомовному виданні.
10. У графі 11 «Сфера розповсюдження видання» зазначають сферу розповсюдження
видання згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.
11. У рядках 1 і 5 «Видання, випуск яких розпочато, усього»:
у графі 3 «Кількість видань (одиниць обліку)» наводять загальну кількість назв видань,
випуск яких розпочато у звітному періоді;
у графі 8 «Кількість випусків (номерів)» наводять загальну кількість випусків (номерів)
видань, випуск яких розпочато у звітному періоді;
у графі 9 «Середній разовий тираж» зазначають підсумковий середній разовий тираж усіх
видань, випуск яких розпочато у звітному періоді.
12. У рядках 2 і 6 «Видання, випуск яких продовжено, усього»:
у графі 3 «Кількість видань (одиниць обліку)» наводять загальну кількість назв видань,
випуск яких продовжено у звітному періоді;
у графі 8 «Кількість випусків (номерів)» наводять загальну кількість випусків (номерів)
видань, випуск яких продовжено у звітному періоді;
у графі 9 «Середній разовий тираж» зазначають підсумковий середній разовий тираж усіх
видань, випуск яких продовжено у звітному періоді.
13. У рядках 3 і 7 «Видання, випуск яких припинено, усього»:
у графі 3 «Кількість видань (одиниць обліку)» наводять загальну кількість назв видань,
випуск яких припинено у звітному періоді.
14. У рядках 4 і 8 «Видано разом»:
у графі 3 «Кількість видань (одиниць обліку)» наводять загальну кількість назв видань,
випуск яких розпочато і продовжено у звітному періоді (рядки 1 + 2 та 5 + 6);
у графі 8 «Кількість випусків (номерів)» наводять загальну кількість випусків (номерів)
видань, випуск яких розпочато і продовжено у звітному періоді (рядки 1 + 2 та 5 + 6);
у графі 9 «Середній разовий тираж» наводять підсумковий середній разовий тираж видань,
випуск яких розпочато і продовжено у звітному періоді (рядки 1 + 2 та 5 + 6).

