
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №3 (ВКЛАДКА №3)
Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» 2018 рік 

І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»  
на 2018 рік  (І півріччя)  З ДОСТАВКОЮ:

Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
вартість приймання передплати
2.00 4.60 5.60 8.60
вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
60291 НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ГАЗЕТА (рос., укр.) Висвітлення актуальних новин України, 

світу, міста, області, аналітичні дані, спорт, дозвілля, нові технології, сканворди
ХАРКІВ тел.(06264) 6-73-30    без реклами

1 р. на 
тижд.

21.13 63.39 126.78 253.56

61006 ПОСРЕДНИК (рос., укр.) Консультації ПФУ та ДПІ, чоловічий клуб, жіночий клуб 
та інше
тел.(044) 529-02-68, 529-05-03    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 11.36

4 міс. 
 22.72

34.08 68.16

61159 СРІБНА ЗЕМЛЯ (укр.) Висвітлює політичні, економічні і культурні події
(Видання в липні, серпні не виходить. Передплату на липень, серпень не приймати)
УЖГОРОД тел.(0312) 61-29-45    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

13.27 39.81 79.62 10 міс. 
 132.70

60240 СУПЕР СЕНСАЦІЯ (укр., рос.) Матеріали сенсаційного характеру. Життєві історії, 
анекдоти, кросворди, гороскоп
ЛУЦЬК тел.(0332) 71-25-82    обсяг реклами —  5%

1 р.на мiс. 2.65 7.95 15.90 31.80

60307 ЦІКАВА ГАЗЕТА НА ВИХІДНІ (укр.) Неймовірні історії та цікаві розповіді про 
Людину та життя українського суспільства і світу
ЛУЦЬК тел.(0332) 72-38-94, 77-07-70    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

11.00 33.00 66.00 132.00

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
60300 БУРЛЕСК (укр., рос.) Журнал про історії визначних діячів культури, історії, науки, 

бізнесу. Обсяг - 164 стор.
тел.(044) 528-51-53    обсяг реклами —  15%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 70.46

4 міс. 
 140.92

211.38 422.76

60302 ВІСНИК ЗАЛІЗНИЧНИКА (укр., рос.) З питань економіки і бізнесу
ОДЕСА тел. (048) 485-01-87 без реклами

1 р. на мic. — — 2 010.19 4 020.38

90217 METHODS OF FUNCTIONAL ANALYSIS AND TOPOLOGY (англ.) Журнал для 
спеціалістів з функціонального аналізу
тел.(044) 234-11-08    без реклами

1 р. на 
кварт.

— 185.03 370.06 740.12

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 2018 рік
2.1. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ:      

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
60980 МОЛОДЬ УКРАЇНИ (укр.) (стор. 55) 4 p. на мiс. 20.26 60.78 121.56 243.12

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з ЛЮТОГО:
94871 ВІСНИК ШАХТАРЯ (укр., рос.) (стор. 19) 

ДНІПРО
1 р. на 
тижд.

25.79 77.37 154.74 11 міс.  
283.69

37619 ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА» (укр.) (стор. 22) 
ЛЬВІВ 

1 р. на 
тижд.

10.10 30.30 60.60 11 міс.  
111.10

90791 ПОЗИЦИЯ (рос., укр.) (стор. 62) 
ЗАПОРІЖЖЯ 

1 р. на 
тижд.

19.95 59.85 119.70 11 міс.  
219.45

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
23643 КОРРЕСПОНДЕНТ (укр., рос., англ.) (стор. 137) 2 р. на мiс. 30.00 90.00 180.00 360.00
 Замовлення по прийнятій передплаті за період з 07.09.2017р. по 10.11.2017р. (за попередніми умовами передплати) слід надіслати під 
робочим індексом 13403 на адресу Київської міської філії ПАТ «Укрпошта» до 15.11.2017 року. 
48736 КОРДОН (укр.) (стор. 137)

(Видання в січнi, березні, липні, жовтні не виходить. Передплату на січень, 
березень, липень, жовтень не приймати)

1 р. на мic. 40.14 120.42 240.84 8 міс. 
 321.12

 Замовлення по прийнятій передплаті за період з 07.09.2017р. по 29.11.2017р. (за попередніми умовами передплати) слід надіслати під 
робочим індексом 13414 на адресу ДП «Преса» до 01.12.2017 року. 

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛЮТОГО:
98698 ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (укр.) (стор. 151) 3 р. на мiс. 74.10 222.30 444.60 11 міс.  

815.10
98154 РОЗУМАШКИ (укр.) (стор. 69) 

(Видання в серпні не виходить. Передплату на серпень не приймати)
1 р. на мic. 23.72 71.16 142.32 10 міс. 

 237.20

     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 



Видавець – ПАТ «Укрпошта»,  адреса: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Набір та верстка - відділ каталогів ПАТ «Укрпошта». Віддруковано у Державному видавництві «Преса України», 
адреса: просп. Перемоги, 50, м. Київ, 03047. Тираж 50 000. Зам. № 0118714. Передрук матеріалів із додатків  до Каталогу – тільки по узгодженню з ПАТ «Укрпошта»

2.2. Укажіть та внесіть зміни в «Каталог видань України «Преса поштою» на 2018 рік:
►  на стор. 19  (в друкованому варіанті каталогу) біля інд. 94922 - «Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників 
України»  - змініть вартість видання з доставкою на 1 місяць - 0.87 грн. Решта умов передплати залишається без змін.

2.3. За повідомленням редакції:
► газета «Розумашки» інд. 98154 (стор.69) пройшла перереєстрацію та змінила вид видання - на журнал. Забезпечте доставку журналу 
«Розумашки» передплатникам інд. 98154 та 12873 (акційна передплата). 

2.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на 
2018 рік:

● газети: 
► «Дачное хозяйство» (Харків) інд. 23391 (стор.25); 
► «Желанная» (Дніпро) інд. 95208 (стор. 36); 
► «Звёзды и судьбы» інд. 97896 (стор.39); 
► «Сім’я і дім» (Луцьк) інд. 30657 (стор.76); 
► «Социальная газета Пенсионерская правда» (Дніпро) інд. 49963 (стор.78);

● журнали: 
► «Вселенная, пространство, время» інд. 91147 (стор.110); 
► «Ногтевая эстетика» інд. 09480 (стор.149); 
► «Світ геотехніки» (Запоріжжя) інд. 92457 (стор.164); 
► «Участковий врач» інд. 68328 (стор.176). 

Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій ПАТ «Укрпошта» не направляйте. 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ» на 2017-2016 роки

3.1. За повідомленням редакції:
► газета «Звёзды и судьбы» інд. 97896 (стор.36 - ІІ п/р.) з листопада припиняє вихід з друку. Передплатникам, які оформили передплату на 
№11 та №12, буде доставлятись газета «Невыдуманные истории» інд. 86250. Забезпечте доставку видання передплатникам наступним 
чином:
листопада - «Невыдуманные истории» №23;
грудня - «Невыдуманные истории» №25;
► журнал «Любимая дача» інд. 23523, 37032, 99023, 95511  з листопада не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили 
передплату на №11 та №12 даного журналу, буде доставлятись журнал «Полина». Забезпечте доставку нижчеперерахованих номерів 
видання для передплатників інд. 23523, 37032, 99023, 95511 наступним чином:
листопада - «Полина» №10;
грудня - «Полина» №12;
► журнал «Твоё здоровье» інд. 90192, 91863, 91864, 95411, 90195  з листопада не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше 
оформили передплату на №11 та №12 даного журналу, буде доставлятись журнал «Диетика». Забезпечте доставку нижчеперерахованих 
номерів видання для передплатників інд. 90192, 91863, 91864, 95411, 90195 наступним чином:
листопада - «Диетика» №10;
грудня - «Диетика» №12.

3.2. Буде проведено ануляцію за 2017 рік на нижчеперераховані:  

● журнали: 
► січень - грудень: «Foreign Affairs Chronicles» інд. 68500, 89999; 
► листопад - грудень (№6) «Ногтевая эстетика» інд. 09480.

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

3.3. Буде проведено ануляцію за 2016 рік на нижчеперераховані:  

● журнали: 

► липень - грудень: «Foreign Affairs Chronicles» інд. 68500, 89999.

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


