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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №1 (ВКЛАДКА №1)
Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2019 рік 

(І півріччя)»
І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»  

на 2019 рік  (І півріччя)»  З ДОСТАВКОЮ:

Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

вартість приймання передплати
2.90 6.70 8.15 12.50
вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
БАБУШКИН КОМПОТ (рос.) Товстий збірник сканвордів + рецепти! Буде 
поширюватись зі зміщенням нумерації відносно місяця виходу - в січні №2/2019; 
в грудні - №1/2020
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами — до 30%

01033 щомісячна передплата 1 р. на мic. 10.95 32.85 65.70 131.40
01032 передплата на рік. Включає додатковий номер (№13/2019, виходить у грудні) 

ЗНИЖКА 10% 
13 р. на рік — — — 128.11

60823 ДЕБЮТ - ГАЗЕТА (укр., рос.) Газета, яка друкує різні твори сучасних українських 
авторів-початківців
ХЕРСОН тел.(0552) 26-26-88    обсяг реклами —  20%

1 p. на 
кварт.

— 60.00 120.00 240.00

60844 ЕКО - ГАЗЕТА (укр.) Інформування населення про оцінку впливу на довкілля, 
спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, раціонального використання і 
відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження 
господарської діяльності
тел.(067) 165-05-59 обсяг реклами —  10%

2 р. на мiс. 31.32 93.96 187.92 375.84

35328 КАЛЕНДАРЬ (рос.) Для мам і малюків! Найдешевше видання України
ХАРКІВ тел.(057) 754-84-82    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 0.25 0.75 1.50 3.00

40528 KYIV POST (англ.) Незалежна англомовна газета України
тел.(044) 591-33-44    обсяг реклами —  20%

1 р. на 
тижд.

160.51 481.53 963.06 1 926.12

60828 ПОЖИТИ ДЛЯ СЕБЕ (укр.) Соціально значущі, гострі питання про життя на пенсії. 
Висвітлення різних варіантів вирішення проблем пенсіонерів. Пізнавальні та 
розважальні матеріали для пенсіонерів.
тел.(044) 288-21-98    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 1.32 3.96 7.92 15.84

60824 ПРЕСТИЖ - ГАЗЕТА (укр., рос.) Газета, яка друкує різні твори сучасних українських 
авторів
ХЕРСОН тел.(0552) 26-26-88    обсяг реклами —  20%

1 p. на пiвр. — — 60.00 120.00

89250 СБОРНАЯ СОЛЯНКА (рос.) Передплата на рік. Включає додатковий номер 
(№13/2019, виходить у грудні) СУПЕР ЗНИЖКА 10% 
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами — до 15%

13 р. на рік — — — 116.41

60345 СПОЖИВЧИЙ РИНОК (укр., рос.) Процеси, події на споживчому ринку
МИКОЛАЇВ тел.(0512) 37-40-96    обсяг реклами —  15%

1 р. на 
тижд.

18.60 55.80 111.60 223.20

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
68979 БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ (укр., рос., англ.) Результати наукових досліджень з усіх 

аспектів інформаційної безпеки
(Передплата приймається тільки на квітень, серпень, грудень. На решту місяців 
передплата не приймається.)
тел.(044) 406-76-42    обсяг реклами —  10%

1 р. на міс. 146.60 439.80 — —

60843 ЖУРНАЛ ЕСПО (укр., англ.) Інформування населення про оцінку впливу 
на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, раціонального 
використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про 
провадження господарської діяльності
(Видання в січнi не виходить. Передплату на січень не приймати)
тел.(067) 165-05-59 обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 81.38 244.14 488.28 11 міс. 
 895.18

89539 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ (укр., рос.) Результати досліджень теорії та практики захисту 
інформації
тел.(044) 406-76-42    обсяг реклами —  10%

1 p. на 
кварт.

— 146.60 293.20 586.40

60067 ПРАВО ТА ЮСТИЦІЯ: НАУКОВО - ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос.)
тел.(044) 428-01-74    обсяг реклами —  3%

1 p. на 
кварт.

— 109.71 219.42 438.84

68688 ТЁЩИН ЯЗЫК (рос.) Сканворди, кейворди, судоку на будь-який смак, анекдоти, 
багато рецептів смачних страв від Тещі, а також народна мудрість - прислів’я про 
тещу на кожній сторінці! Буде поширюватись зі зміщенням нумерації відносно 
місяця виходу - в січні №2/2019; в грудні - №1/2020
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами —  15 — 20%

1 р. на мic. 10.00 30.00 60.00 120.00



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
вартість приймання передплати
2.90 6.70 8.15 12.50
вартість видання з доставкою

2  *** Вартість видання з доставкою зазначено з урахуванням часткового оподаткування

60846 ЧАСОПИС УКРАЇНСЬКОГО СУДОЧИНСТВА / JOURNAL OF UKRAINIAN 
JUDICIARY (укр., англ.) Коментування та огляд судових рішень, матеріали судової 
практики
(Видання в січнi, березні, травні, липні, вересні, листопаді не виходить. Передплату 
на січень, березень, травень, липень, вересень, листопад не приймати)
тел.(044) 412-64-03, (095) 491-3-491    обсяг реклами —  3%

1 р. на мic. 111.93 335.79 671.58 —

Розділ 3.  КНИГИ, ДОВІДНИКИ ТОЩО з СІЧНЯ:
60071 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ САМОЗАЙНЯТИХ 

ОСІБ*** (укр.) Д.В. Журавльов, І.В. Розсошко, О.В. Смалько, К.І. Чижмарь / за ред. 
В.М. Аксюкова, М.І. Москаленка, 2017, 236 с.
(Передплата приймається тільки на березень. На решту місяців передплата не 
приймається.)
тел.(044) 428-01-74

1 р. на мic. 184.97 — — —

60063 ВЕЛИКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК ЮРИСТА У 3-Х ТОМАХ*** (укр.) В.В. 
Галунько, О.Ю. Дрозд, Д.В. Журавльов, М. І. Іншин, С.О. Короєд, О.В. Коротюк, М.В. 
Лошицький, Л.М. Павлова, А.Є. Фоменко, К.І. Чижмарь, О.С. Юнін, 2018, 1392 с.
(Передплата приймається тільки на березень. На решту місяців передплата не 
приймається.)
тел.(044) 428-01-74

3 р. на мic. 1 540.86 — — —

60064 ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»: НАУКОВО - ПРАКТИЧНИЙ 
КОМЕНТАР, СУДОВА ПРАКТИКА, ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ*** (укр.) М.Г. Коротюк, 
О.В. Коротюк, С.М. Лисенко, 2017, 398 с.
(Передплата приймається тільки на березень. На решту місяців передплата не 
приймається.)
тел.(044) 428-01-74

1 р. на мic. 195.72 — — —

60066 НАЦІОНАЛЬНО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ*** (укр.) Н.М. 
Богомолова, О.В. Князєва, М.Г. Коротюк, Л.Л. Лісний, М.М. Мальований, С.В. 
Пєтков, А.В. Побужанська, О.Л. Притула / За заг. ред. С.В. Пєткова, 2016, 150 с.
(Передплата приймається тільки на березень. На решту місяців передплата не 
приймається.)
тел.(044) 428-01-74

1 р. на мic. 164.89 — — —

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» 
на 2019 рік (І півріччя)»

2.1. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ:      
Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:

89887 «ВИСОКИЙ ЗАМОК» + «ЖИТТЯ І ЖІНКА» + «ДОБРА КУХНЯ». КОМПЛЕКТ у 
складі: (стор.28)

43.90 131.70 263.40 526.80

г. «Високий Замок» (укр.) 1 р. на тижд.
ж. «Життя і жінка» (укр.) 1 р. на мic.
ж. «Добра кухня» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

97923 «ВИСОКИЙ ЗАМОК» + «МАЛОВІДОМА ІСТОРІЯ: ДАЛЕКЕ І БЛИЗЬКЕ». 
КОМПЛЕКТ у складі: (стор.28)

37.50 112.50 225.00 450.00

г. «Високий Замок» (укр.) 1 р. на тижд.
ж. «Маловідома історія: далеке і близьке» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

з ЛЮТОГО:
01125 ВІДОМОСТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ (укр., рос., церковнослов’янська) (стор.27)

ПОЛТАВА
1 р. на мic. 8.15 24.45 48.90 11 міс.  

89.65
41782 ДОСЬЕ 102 (укр.) (стор.39)

ТЕРНОПІЛЬ
2 р. на мiс. 27.80 83.40 166.80 11 міс.  

305.80
Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:

60078 ВЕЧІРНЯ КАЗКА (укр.) (стор.101)
ЛЬВІВ

1 р. на мic. 9.90 29.70 59.40 118.80

60079 «ВЕЧІРНЯ КАЗКА» + «ДОБРА КУХНЯ» + «МАЛОВІДОМА ІСТОРІЯ: ДАЛЕКЕ І 
БЛИЗЬКЕ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.101)

24.80 74.40 148.80 297.60

ж. «Маловідома історія: далеке і близьке» (укр.) 1 р. на мic.
ж. «Вечірня казка» (укр.) 1 р. на мic.
ж. «Добра кухня» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
вартість приймання передплати
2.90 6.70 8.15 12.50
вартість видання з доставкою

3

89946 «ДОБРА КУХНЯ» + «ЖИТТЯ І ЖІНКА». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.115) 15.65 46.95 93.90 187.80
ж. «Добра кухня» (укр.) 1 р. на мic.
ж. «Життя і жінка» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

86249 «ДОБРА КУХНЯ» + «НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ ЖИТТЯ». КОМПЛЕКТ у складі: 
(стор.115)

14.75 44.25 88.50 177.00

ж. «Неймовірні історії життя» (укр.) 1 р. на мic.
ж. «Добра кухня» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

89889 ЖИТТЯ І ЖІНКА (укр.) (стор.121)
ЛЬВІВ

1 р. на мic. 9.90 29.70 59.40 118.80

60130 ЛЕВЧИК (укр.) (стор.137)
ЛЬВІВ

1 р. на мic. 9.90 29.70 59.40 118.80

98035 МАЛОВІДОМА ІСТОРІЯ: ДАЛЕКЕ І БЛИЗЬКЕ (укр.) (стор.139)
ЛЬВІВ

1 р. на мic. 9.90 29.70 59.40 118.80

86248 НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ ЖИТТЯ (укр.) (стор.146)
ЛЬВІВ

1 р. на мic. 8.90 26.70 53.40 106.80

     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 

2.2. Укажіть та внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)»:
►  на стор. 89 біля газети «Южная правда» (Миколаїв) інд. 61113 укажіть періодичність виходу - 2 р. на тижд. (100 р. на рік). Решта умов 
передплати не змінюється.
► журнал «Лиза. Сканворды» інд. 86017 (стор.138) припиняє вихід у  2019 році. Замість даного видання передплатникам буде 
доставлятись аналогічний журнал з назвою «Добрые советы. Сканворды», за яким зберігається передплатний індекс 86017. Внесіть 
зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)» по інд. 86017 у назву видання. Решта умов передплати не 
змінюється. Забезпечте доставку журналу з назвою «Добрые советы. Сканворды» передплатникам інд. 86017;
► журнал «Професійно - технічна освіта» інд. 48764 (стор.157) та у складі «Вся педагогічна преса». Комплект інд. 89381 (стор.31) пройшов 
перереєстрацію і буде виходити під новою назвою «Професійна освіта». Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» 
на 2019 рік (І півріччя)» по інд. 48764 у назву видання. Забезпечте доставку журналу з назвою «Професійна освіта» передплатникам 
інд. 48764, 89381.

2.3. За повідомленням видавця:
► припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)» на газети: «Бабушкин 
компот» інд. 99490, 89242 (стор.17);  «Сборная солянка» інд. 68682 (стор.73) та журнал «Тёщин язык» інд. 89705 (стор.165).
Замовлення, прийняті до 11.10.2018 (за попередніми умовами передплати), слід направити на адресу ДП «Преса» до 25.10.2018 з позначкою 
з СІЧНЯ 2019 року.
Передплату  за новими умовами передплати можна оформити за інд. 01033, 01032 (г. «Бабушкин компот»), інд. 89250 ( г. «Сборная солянка») 
та інд. 68688 (ж. «Тёщин язык») згідно п.І  Інформаційного листа №1 (Вкладка №1) до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2019 рік 
(І півріччя)»

2.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на 
2019 рік (І півріччя)»:

● газети: 
► «Вечірній Київ» інд. 37607 (стор.27); 
► «Газета Київської міської ради «Хрещатик»» інд. 61308 (стор.31); 
► «Дом в саду» інд. 99706, 37129 (стор.38); 
► «Мир лучших судоку» інд. 49682 (стор.60); 
►  «Страна судоку» інд. 37899 (стор.81); 
 

● журнали: 
► «Все про охорону праці» інд. 94546, 94547 (стор.106); 
► «Серцева недостатність та коморбідні стани» інд. 49291 (стор.160); 
► «Судоку» інд. 98997 (стор.163).
Замовлення на адресу ДП «Преса» не направляйте. 
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ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»  
на 2018 рік

3.1. Включіть до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2018 рік  з доставкою ЖОВТНЯ:      

Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс.
вартість приймання передплати

2.45 5.65
вартість видання з доставкою

60711 КОНСАЛТ ІНФО (укр.) Спеціалізований щомісячний журнал у сфері публічних 
закупівель
ЧЕРКАСИ тел.(0472) 31-31-58    обсяг реклами —  5%

1 p. на 
кварт.

— 307.09

3.2. За повідомленням видавців:
► газета «Доживём до 100» (Харків) інд. 97879 (стор.31 -І півр., стор.28 -ІІ півр.) з вересня 2018 р. (№36) не буде виходити з друку. 
Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Мои года - моё богатство» (Харків) 
(інд. 86317). Забезпечте доставку видання «Мои года - моё богатство» (Харків) передплатникам інд. 97879;
► газета «Пенсійна газета» (Харків) інд. 06719 (стор.61 -І півр., стор.55 -ІІ півр.) з вересня 2018 р. (№36) не буде виходити з друку. 
Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Мої літа - моє багатство» (Харків) 
(інд. 86505). Забезпечте доставку видання «Мої літа - моє багатство» (Харків) передплатникам інд. 06719;
► газета «Пенсионная газета» (Харків) інд. 06718 (стор.61 -І півр., стор.56 -ІІ півр.) з вересня 2018 р. (№36) не буде виходити з друку. 
Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Мои года - моё богатство» (Харків) 
(інд. 86317). Забезпечте доставку видання «Мои года - моё богатство» (Харків) передплатникам інд. 06718;
► газета «Советчица» (Харків) інд. 23693 (стор.77 -І півр., стор.68 -ІІ півр.)  та інд. 86849 (Акція!) з вересня 2018 р. (№36) не буде виходити 
з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись російськомовний варіант газети 
«Советчица» (Харків) (інд. 22342). Забезпечте доставку видання «Советчица» (рос.) (Харків) передплатникам інд. 23693, 86849;
► журнал «Професійно - технічна освіта» інд. 48764  (стор.160 - І півр., стор.138 -ІІ півр.) та у складі «Вся педагогічна преса». Комплект 
інд. 89381 (стор.21 - І півр., стор.20 -ІІ півр.) пройшов перереєстрацію і буде виходити з жовтня 2018 року (№4) під новою назвою 
«Професійна освіта». Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2018 рік (ІІ півріччя)» по інд. 48764 у назву видання. 
Забезпечте доставку журналу з назвою «Професійна освіта» передплатникам інд. 48764, 89381.

3.3. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» 
на ІІ півріччя 2018 року:

● журнали: 
► «Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря» інд. 95403 (стор.99); 
► «Економіка розвитку» (Харків) інд. 49222 (стор.107); 
► «Серцева недостатність та коморбідні стани» інд. 49291 (стор.142).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій ПАТ «Укрпошта» не направляйте. 

3.4. Буде проведено ануляцію за 2018 рік на нижчеперераховані:  

● журнали: 
► липень - грудень (№№4-6): «Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря» інд. 95403; 
► липень - грудень: «Економіка розвитку» (Харків) інд. 49222; 
►липень - грудень (№№2-3): «Серцева недостатність та коморбідні стани» інд. 49291.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.

ІV. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ»  на 2017 рік
4.1. Буде проведено ануляцію за 2017 рік на нижчеперераховані:  

● журнали: 
► січень - грудень: «Нові переклади» інд. 90570. 

Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.
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