
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №4 (ВКЛАДКА №4)
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:
37670 АГРОПАРТНЁР УКРАИНА (рос., укр.) Інформаційне видання для фахівців 

агросектору
ХЕРСОН тел.(0552) 31-94-79    обсяг реклами —  40%

1 р. на 
тижд.

15.00 45.00 90.00 180.00

60320 ДИТЯЧА ГАЗЕТКА. ДОДАТОК ДО ГАЗЕТИ «ГАЗЕТА ДЛЯ ЖІНОК» (укр., рос.) 
Розважально-пізнавальне видання для дітей і батьків
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(0522) 22-64-11    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 2.95 8.85 17.70 35.40

86702 НАСТОЯЩАЯ МАГИЯ (рос.) Секрети ворожок, знахарів, статті про таємничі та 
дивні події
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 3.95

4 міс. 
 7.90

11.85 23.70

68143 ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ (рос.) Історичні таємниці, незвичайні явища природи, 
астрологічні прогнози
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 3.60

4 міс. 
 7.20

10.80 21.60

60321 ЩЕДРА ГРЯДКА. ДОДАТОК ДО ГАЗЕТИ «ГАЗЕТА ДЛЯ ЖІНОК» (укр., рос.) 
Практичні поради садівникам та городникам
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(0522) 22-64-11    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 2.50 7.50 15.00 30.00

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
60333 ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНА СПАДЩИНА (укр.) Висвітлення питань 

культурної спадщини України, проблеми пам’яткознавства, сприяти патріотичному 
вихованню молоді
тел.(044) 498-23-64    обсяг реклами —  6%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 57.36

4 міс. 
 114.72

172.08 344.16

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛЮТОГО:
ПРИВАТНЫЙ ДОМ (рос.) Практичні поради для будівництва та ремонту будинку
(Видання в березні, травні, липні, вересні, листопаді не виходить.)
тел.(044) 498-98-80    обсяг реклами —  25%

49286 щомісячна передплата  (Передплату на березень, травень, липень, вересень, 
листопад не приймати)

1 р. на мic. 36.53 109.59 219.18 —

49287 передплата на півріччя 3 р. на півр. — — 107.50 —
УЮТНАЯ КВАРТИРА (рос.) Практичний журнал з облаштування квартири, ідеї для 
дизайну, красиві інтер’єри, школа ремонту
(Видання в березні, травні, липні, вересні, листопаді не виходить.)
тел.(044) 498-98-80    обсяг реклами —  25%

49639 щомісячна передплата  (Передплату на березень, травень, липень, вересень, 
листопад не приймати)

1 р. на мic. 31.99 95.97 191.94 —

49640 передплата на півріччя 3 р. на півр. — — 94.17 —
ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 2018 рік

2.1. У зв’язку зі зміною Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» 
внесіть зміни у вартість видань З ДОСТАВКОЮ з ЛЮТОГО:      

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ:
97811 В ГОСТЯХ У КАЗКИ*** (укр.) (стор. 102) 12 р. на міс. 164.63 — — —

97810 В ГОСТЯХ У СКАЗКИ*** (рос.) (стор. 102) 12 р. на міс. 164.63 — — —

97812 КАРАМЕЛЬКИ*** (укр.) (стор. 133) 12 р. на міс. 184.02 — — —

97813 КАРАМЕЛЬКИ*** (рос.) (стор. 133) 12 р. на міс. 184.02 — — —

86434 МАМИНЕ СОНЕЧКО - ЖУРНАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 ДО 3 РОКІВ*** (укр.) (стор. 
141)

12 р. на міс. 168.39 — — —

86435 МАМИНЕ СОНЕЧКО - ЖУРНАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 2 ДО 5 РОКІВ*** (укр.) (стор. 
141)

24 р. на міс. 229.47 — — —

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



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

37891 НАСТОЛЬНАЯ ИГРА*** (рос.) (стор. 147) 5 р. на міс. 112.33 — — —

60197 ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА*** (укр.) (стор. 152) 6 р. на міс. 133.54 — — —

60198 ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА*** (укр.) (стор. 152) 12 р. на міс. 238.74 — — —

60293 ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА*** (укр.) (стор. 152)
(Передплата приймається тільки на грудень. На решту місяців передплата не 
приймається.)

12 р. на міс. 528.59 — — —

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

ОСІБ*** (укр.) (інф.лист №1/2018)
(Передплата приймається тільки на березень. На решту місяців передплата не 
приймається.)

1 р. на мic. 207.37 — — —

60064 ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»: НАУКОВО - ПРАКТИЧНИЙ 
КОМЕНТАР, СУДОВА ПРАКТИКА, ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ*** (укр.) (інф.лист 
№1/2018)
(Передплата приймається тільки на березень. На решту місяців передплата не 
приймається.)

1 р. на мic. 186.92 — — —

60066 НАЦІОНАЛЬНО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ*** (укр.) (інф.
лист №1/2018)
(Передплата приймається тільки на березень. На решту місяців передплата не 
приймається.)

1 р. на мic. 172.33 — — —

89112 40 - 100 КГ ВИНОГРАДА С ОДНОГО КУСТА В СЕВЕРНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ*** (рос.) (стор. 184)
У кожному кварталі доставляється одна й та ж сама книга.

1 р. на 
кварт.

— 127.01 — —

Розділ 4. ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ:
98015 БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (On-line)* (укр., рос.) 

(стор. 185)
1 p. на 
кварт.

— 98.40* 196.80* 9 міс. 
 295.20*

86674 БЮЛЕТЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА І ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ (Off-line)* 
(укр.) (стор. 185)

1 р. на мic. 62.40* 187.20* 374.40* 11 міс.  
686.40*

86654 БЮЛЕТЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (Off-line)* (укр.) (стор. 185) 1 р. на мic. 245.40* 736.20* 1472.40* 11 міс.  
2699.40*

97794 ВЕСЕЛА ПЕРЕРВА – JOLLY BREAK (Off-line)* (укр., англ.) (стор. 185) 1 р. на мic. 20.70* 62.10* 124.20* 11 міс.  
227.70*

86675 ВІСНИК ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА (Off-line)* (укр.) (стор. 185) 1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 62.40*

4 міс. 
 124.80*

187.20* 10 міс. 
 312.00*

22953 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ДИРЕКТОР ШКОЛИ, 
ЛIЦЕЮ, ГIМHАЗIЇ» (Off-line)* (укр., рос., англ. (стор. 185)
(Передплата приймається тільки на березень, червень, жовтень, грудень. На 
решту місяців передплата не приймається.)

1 р. на мic. 65.40* 196.20* 4 міс. 
 261.60*

—

49599 ДІЛОВОДСТВО ТА ДОКУМЕНТООБІГ (On-line)* (укр., рос.) (стор. 120, 185) 1 р. на мic. 209.40* 628.20* 1256.40* 11 міс.  
2303.40*

89857 ДНІПРО (On-line)* (укр.) (стор. 185) 1 р. на мic. 47.16* 141.48* 282.96* 11 міс.  
518.76*

86008 ДОВІДНИК КАДРОВИКА (On-line)* (укр.) (стор. 119, 185) 1 р. на мic. 252.40* 757.20* 1514.40* 11 міс.  
2776.40*

86682 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ОНЛАЙН (On-line)* (укр.)  (стор. 118) 1 p. на пiвр. — — 1802.40* —

98080 МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ (On-line)* (укр., рос.) (стор. 120, 185) 1 р. на мic. 242.40* 727.20* 1454.40* 11 міс.  
2666.40*

48345 ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ (Off-line)* (укр.) (стор. 185) 1 р. на мic. 270.40* 811.20* 1622.40* 11 міс.  
2974.40*

68458 ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА (On-line)* (укр.) (стор. 120, 185) 1 р. на мic. 197.40* 592.20* 1184.40* 11 міс.  
2171.40*

86681 ОХОРОНА ПРАЦІ ОНЛАЙН (On-line)* (укр.)  (стор. 118) 1 p. на пiвр. — — 1802.40* —
68171 СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС (Off-line)* (рос., англ.) (стор. 186) 1 p. на 

кварт.
— 312.40* 624.80* 9 міс. 

 937.20*
* Вартість видання з доставкою зазначена з урахуванням ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства
*** Вартість видання з доставкою зазначено з урахуванням часткового оподаткування



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

21802 ТРАНСПОРТ (Off-line)* (рос.) (стор. 186) 4 p. на мiс. 339.60* 1018.80* 2037.60* 11 міс.  
3735.60*

60193 ЮРИДИЧНА ГАЗЕТА (Off-line)* (укр.)  (стор. 186) 1 р. на 
тижд.

70.39* 211.17* 422.34* 11 міс.  
774.29*

86342 ЮРИДИЧНИЙ ВIСНИК УКРАЇНИ (Off-line)* (укр.) (стор. 186) 1 р. на 
тижд.

67.39* 202.17* 404.34* 11 міс.  
741.29*

* Вартість видання з доставкою зазначена з урахуванням ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства

     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 

2.2. За повідомленням редакцій:
► додаток «Вісник АсМАП України», що входить до складу «УкрАвтоКонтинент» + «Вісник АсМАП України». Комплект» інд. 01856 (стор. 
174) з січня не буде виходити з друку. Передплатникам буде доставлятись тільки ж. «УкрАвтоКонтинент». Решта умов передплати не 
змінюється;
► газета «Настоящая магия» інд. 60190 (стор. 57) з січня 2018 р. змінює періодичність виходу та буде виходити 1 раз на 2 місяці. 
Передплатникам, які оформили передплату на видання «Настоящая магия» інд. 60190 з попередньою періодичністю буде здійснюватися 
доставка видань наступним чином:
● січня - «Невыдуманные истории» №2; ● лютого - «Настоящая магия» №1; ● березя - «Невыдуманные истории» №6; 
● квітня -  «Настоящая магия» №2;● травня -  «Настоящая магия» №3; ● червня - «Невыдуманные истории» №12; 
● липня -  «Настоящая магия» №4; ● серпня - «Невыдуманные истории» №16; ● вересня -  «Настоящая магия» №5; 
● жовтня - «Невыдуманные истории» №21; ● листопада -  «Настоящая магия» №6; ● грудня - «Невыдуманные истории» №25; 
► газета «Тайны и загадки» інд. 99724 (стор. 80) з січня 2018 р. змінює періодичність виходу та буде виходити 1 раз на 2 місяці. 
Передплатникам, які оформили передплату на видання «Тайны и загадки» інд. 99724 з попередньою періодичністю буде здійснюватися 
доставка видань наступним чином:
● січня - «Тайны ХХ века» №3; ● лютого - «Тайны ХХ века» №7; ● березя - «Тайны и загадки» №1; 
● квітня - «Тайны и загадки» №2; ● травня - «Тайны ХХ века» №20; ● червня - «Тайны и загадки» №3; 
● липня - «Тайны ХХ века» №28; ● серпня - «Тайны и загадки» №4; ● вересня - «Тайны ХХ века» №37; 
● жовтня - «Тайны и загадки» №5; ● листопада - «Тайны ХХ века» №46; ● грудня - «Тайны и загадки» №6; 
► журнал «Уютная квартира» інд. 96456, 37030, 96457 (стор. 176) та журнал «Приватный дом» інд. 91111, 91119, 37031 (стор. 158) з січня 
2018 р. змінюють періодичність виходу та будуть виходити 1 раз на 2 місяці. Передплатникам, які оформили передплату на видання «Уютная 
квартира» інд. 96456, 37030, 96457 та «Приватный дом» інд. 91111, 91119, 37031 з попередньою періодичністю буде здійснюватися доставка 
видань наступним чином:
● передплатникам журналу «Уютная квартира»: - лютого, квітня, червня, серпня, жовтня, грудня — «Уютная квартира»;  - січня, березня, 
травня, липня, вересня, листопада — «Приватный дом»;  
● передплатникам журналу «Приватный дом»: - лютого, квітня, червня, серпня, жовтня, грудня  — «Приватный дом»; - січня, березня, 
травня, липня, вересня, листопада — «Уютная квартира».

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

● газети: 
► «Без Бар’єрів» інд. 37392, 37520 (стор. 10);  
► «Всеукраинское издание «Семейная газета «Ника» (Дніпро) інд. 40158 (стор. 22); 
► «Настоящая магия» інд. 60190  (стор. 57); 
► «Селянська Україна Захід» інд. 60013 (стор. 71);  
► «Селянська Україна Схід» інд. 60012 (стор. 71);  
► «Советы и секреты» інд. 97803 (стор. 78);  
► «Тайны и загадки» інд. 99724 (стор. 80); 
► «Український футбол» інд. 60994 (стор. 84); 

● журнали: 
► «Приватный дом» інд. 91111, 91119, 37031 (стор. 158); 
► «Уютная квартира» інд. 96456, 96457, 37030 (стор. 176) 

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

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»




