
Південно-Західне 

міжрегіональне управління 

Міністерства юстиції (м.Івано-

Франківськ) 
                    (реєструючий орган) 

ГО «ВАШ ДІМ» 
                                                                                                                     (засновник (співзасновники)) 

 

вул. Галицька, 1, м. Івано-Франківськ, 

76018 

                   (адреса для листування) 
 

Заява 

про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

 

Відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні» просимо зареєструвати (перереєструвати) періодичне 

друковане видання. 
(вказується мета поданої заяви (зареєструвати або перереєструвати); у разі перереєстрації вказуються 

необхідні підстави для перереєстрації (у зв’язку із зміною засновника (складу співзасновників), у тому числі 

зміни найменування засновника; назви видання; мови видання; сфери розповсюдження видання) 
 

Повідомляємо необхідні дані: 

1. Засновник (співзасновник) видання: Громадська організація «Ваш 

дім», вул. Галицька, 1, м. Івано-Франківськ, 76018, ідентифікаційний код 

11111111. 
(повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи) 

 

2. Пов’язані особи: Громадська організація «Наш дім», 

ідентифікаційний код 11111112; громадянин України Петров Петро Петрович, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111. 
(якщо пов’язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування, 

ідентифікаційний  код юридичної особи; якщо пов’язаною особою є фізична особа, засновник наводить 

прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її громадянство та реєстраційний номер облікової  картки платника 
податків) 

 

3. Вид видання: журнал. 
(газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо) 

 

4. Статус видання: вітчизняне. 
(вітчизняне – друкований ЗМІ, у якого засновником є українська/і/ юридична/і/ та/або фізична/і/ 

особа/и/; спільне – друкований ЗМІ, створений за участю іноземної/их/ юридичної/их/ та/або фізичної/их/ 

особи/осіб/) 
 

5. Назва видання: «Відкритий». 
(мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ; назва видання іноземною мовою або мовою 

національних меншин повинна відповідати назві державною мовою; якщо назву видання викладено тільки 

іноземною мовою або тільки мовою національних меншин, поряд вказується переклад назви на державну 

мову, за винятком випадку, коли у назві використовується зареєстрований знак для товарів та послуг; якщо 

друкований ЗМІ є додатком до іншого зареєстрованого видання, поряд з його назвою вказується назва 

основного видання) 

 

 



6. Мова видання: українська. 
(мова/мови видання (одномовне, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними 

мовами (декількома мовами в одному випуску)) 
 

7. Сфера розповсюдження: місцева (в межах Івано-Франківської 

області). 
(місцева – у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру, одного міста, 

району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна – дві та більше 

областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна 

– у межах України; зарубіжна – за межами України) 
 

8. Категорії читачів: усе населення. 
(верстви населення, на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, 

особи з інвалідністю, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо) 
 

9. Програмні цілі (основні принципи): розвиток мислення дітей, 

логічні завдання, ігри, кросворди, розмальовки, направлені на пізнання світу, 

оточуючих, вивчення нового, розширення кругозору, цікаве та корисне 

дозвілля. 
(стисла характеристика мети створення друкованого засобу масової інформації) 

 

10. Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних 

друкарських аркушах) і формат видання: 12 разів на рік, 12 умовних 

друкарських аркушів, А4. 
(регулярність випуску видання, що визначаються кількістю його чисел чи випусків за певний 

проміжок часу; кількісна характеристика виражена певним числом аркушів; розмір готового видання, що 
позначається в частках аркуша або сантиметрах) 

 

11. Юридична адреса засновника та його банківські реквізити: 

Громадська організація «Ваш дім», вул. Галицька, 1, м. Івано-Франківськ, 

76018, ідентифікаційний код 11111111, МФО 111111, п/р 11111111111111 в 

УДК у м. Івано-Франківськ. 
(місце реєстрації юридичної особи; назва банківської установи, у якій відкрито рахунки, та номери 

рахунків) 
 

12. Місцезнаходження редакції: вул. Галицька, 1, м. Івано-Франківськ, 

76018. 
 

13. Вид видання за цільовим призначенням: навчальне, розважальне. 
(функціональне призначення видання) 

У разі зміни юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакції, 

виду видання, програмних цілей або тематичної спрямованості, 

періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду 

видання за цільовим призначенням, вказаних у заяві, зобов’язуємося 

протягом місяця, з дня, коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий 

орган, в т.ч. внести зміни до правоустановчих документів. 
 

 

Голова ГО «ВАШ ДІМ»                                               Іваненко Іван Іванович 
(посада)                                                   (підпис, печатка у разі наявності)     (ПІБ уповноваженої особи) 

25.03.2020 
  (дата) 


