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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №4 (ВКЛАДКА №4)
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:
ПОРАДНИЦЯ (укр.) Пенсії, субсидії, земля, пільги для пенсіонерів. Здоров’я, кухня, 
сад, город. Юридичні консультації, рукоділля, життєві історії, гороскоп, програма 
ТБ. (Для мешканців м.Києва, Київської, Житомирської, Вінницької областей)
тел.(044) 529-93-47, 284-86-74    обсяг реклами —  5%

60919 вигідна щомісячна передплата для пенсіонерів, інвалідів, постійних передплатників 1 р. на тижд. 25.00 75.00 150.00 300.00
60920 вигідна річна передплата для пенсіонерів, інвалідів, постійних передплатників 1 р. на тижд. — — — 285.00

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛЮТОГО:
60940 ЛОКАЛЬНА ІСТОРІЯ (укр.) Про маловідомі сторінки минулого України, аналіз 

сьогодення крізь призму історії
ЛЬВІВ тел.(097) 128-36-73    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 85.00 255.00 510.00 11 міс. 
935.00

з БЕРЕЗНЯ:
91887 ІСТОРІЯ. НОВИЙ ПОГЛЯД (укр.) Журнал створено за ліцензією відомого 

британського видання History revealed. Тематика журналу - висвітлення подій 
світової історії, новітні та маловідомі в Україні історичні відкриття, постаті, події. 
Якісні фото, зокрема архівні матеріали, частина з яких досі була недоступна для 
українського читача. СУПЕР ЗНИЖКА 20% від роздрібної ціни. Буде поширюватись 
зі зміщенням нумерації відносно місяця виходу - в березні №04-05/2019; в листопаді 
- №12-2019-№1/2020
(Видання в квітні, червні, серпні, жовтні, грудні не виходить. Передплату на квітень, 
червень, серпень, жовтень, грудень не приймати)
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами — до 15%

1 р. на мic. 39.96 119.88 5 міс.
 199.80

—

з КВІТНЯ:
60937 ВЕТЕРИНАРНА ПРАКТИКА (укр.) Інформація для ветеринарних практиків

тел.(044) 257-19-92    обсяг реклами —  30%
1 p. на 
кварт.

— 247.49 494.98 9 міс. 
742.47

30685 ВIДОМОСТI ПРИВАТИЗАЦIЇ (укр.) Інформування населення щодо виконання 
Фондом державного майна України повноважень згідно з Законом України «Про 
Фонд державного майна України»
тел.(044) 200-35-81    без реклами

1 р. на 
тижд.

— 580.77 1 161.54 9 міс. 
1742.31

60380 НАРОДНЫЙ ДОКТОР (рос.) Передплата приймається до 26 березня і ТІЛЬКИ на 
3 квартали
тел.(044) 220-07-69    обсяг реклами —  5%

18 номерів 
на 9 міс.

— 40.00 80.00 9 міс. 
120.00

60386 САДОВОД И ОГОРОДНИК (рос.) Передплата приймається до 26 березня і ТІЛЬКИ 
на 3 квартали
тел.(044) 220-07-69    обсяг реклами —  5%

18 номерів 
на 9 міс.

— 40.00 80.00 9 міс. 
120.00

68545 СВАТЫ (рос.) Передплата приймається до 26 березня і ТІЛЬКИ на 3 квартали
тел.(044) 220-07-69    обсяг реклами —  5%

18 номерів 
на 9 міс.

— 40.00 80.00 9 міс. 
120.00

60381 СВАТЫ. ЗАГОТОВКИ (рос.) Передплата приймається до 26 березня і ТІЛЬКИ на 
3 квартали
тел.(044) 220-07-69    обсяг реклами —  5%

9 номерів 
на 9 міс.

— 20.00 40.00 9 міс. 
60.00

    Замовлення по прийнятій передплаті на газети «Народный доктор» інд. 60380, «Садовод и огородник» інд. 60386, «Сваты» інд. 60545, 
«Сваты. Заготовки» інд. 60381 слід надсилати на адресу ДП «Преса» до 29.03.2019 з позначкою з КВІТНЯ 2019 року.

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 ЛЮТОГО:
60024 ОБ’ЄДНАННЯ САМОПОМІЧ (укр.) (стор. 65)

ТЕРНОПІЛЬ
1 р. на мic. 0.66 1.98 3.96 11 міс. 

7.26
з КВІТНЯ:

60352 ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА «ВІСНИК + К» (укр., рос.) (стор. 30)
ЛУЦЬК

1 р. на 
тижд.

23.81 71.43 142.86 9 міс. 
214.29

60353 «ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА «ВІСНИК + К» + «ЛЮДИ І ДОЛІ» КОМПЛЕКТ 
у складі: (стор. 30)
г. «Всеукраїнська газета «Вісник + К» (укр., рос.)
г. «Люди і долі» (укр., рос.)
ЛУЦЬК

1 р. на 
тижд.

1 р. на мic.

33.32 99.96 199.92 9 міс. 
299.88

60779 ТАК НІХТО НЕ КОХАВ (укр.) (стор. 82)
ЛУЦЬК

1 р. на мic. 6.50 19.50 39.00 9 міс. 
58.50

60307 ЦІКАВА ГАЗЕТА НА ВИХІДНІ (укр.) (стор. 88)
ЛУЦЬК

1 р. на 
тижд.

19.81 59.43 118.86 9 міс. 
178.29

60780 ЧИТАНКА ДЛЯ ВСІХ (укр.) (стор. 88)
ЛУЦЬК 

1 р. на мic. 6.50 19.50 39.00 9 міс. 
58.50

Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 



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
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2.2. Укажіть та внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)»:
► на стор. 93 біля журналу «Агро Світ» (Полтава) інд. 68546 правильний місяць невиходу - січень. Решта умов передплати не змінюється;
► на стор. 176 (в друкованому варіанті каталогу) біля інд. 94600 «Шо» - зазначте правильну вартість видання з доставкою на:  1 місяць - 56.93 
грн.,  3 місяці - 170.79 грн., 5 місяців -284.65 грн. Мінімальний термін передплати для даного індексу - 1 міс. Решта умов передплати не змінюється.
2.3. За повідомленням видавців:
► газета «Пенсионер. Моя кухня» інд. 68910 (стор. 66) з січня 2019 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили 
передплату, буде здійснюватись доставка газет із заміною на інші видання. Забезпечте доставку нижчеперерахованих видань передплатникам 
по  інд. 68910 наступним чином:
● січня - «Здоровье пенсионера» №2; ● лютого - «1000 рецептов» №3; ● березня - «1000 рецептов» №4; ● квітня - «1000 рецептов» №5; ● 
травня - «1000 рецептов» №6; ● червня -«1000 рецептов» №7; ● липня - «1000 рецептов» №8; ● серпня - «1000 рецептов» №9; ● вересня - 
«1000 рецептов» №10; ● жовтня - «1000 рецептов» №11; ● листопада - «1000 рецептов» №12; ● грудня - «1000 рецептов» №13;
► журнал «Академія Саморобкіна» інд. 89260, 68879 (стор.93) з січня 2019 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше 
оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись аналогічний журнал «KubRiki / КубРікі» (інд. 98161, 68876).
Забезпечте доставку видання «KubRiki / КубРікі» передплатникам інд. 89260, 68879;
► журнал «Ветеринарна практика» інд. 95267 (стор.100) з січня 2019 р. змінює періодичність виходу та буде виходити 1 раз на квартал. 
Передплатникам, які оформили передплату на видання «Ветеринарна практика» інд. 95267 за попередніми умовами, буде здійснюватися 
доставка видання наступним чином для:
● січня, лютого, березня - «Ветеринарна практика» №1; ● квітня,  травня, червня - «Ветеринарна практика» №2; ● липня, серпня, вересня - 
«Ветеринарна практика» №3; ● жовтня, листопада, грудня - «Ветеринарна практика» №4.
Передплату  за новими умовами передплати можна оформити за інд. 60937 згідно п.І  Інформаційного листа №4 (Вкладка №4) до «Каталогу 
видань України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)»;
►  журнал «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію», що входить до складу «Все про приватизацію». Комплект» 
інд. 22437 (стор. 107) з січня не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату на комплект видань,  буде 
доставлятись тільки газета «Відомості приватизації» збільшеного формату з періодичністю виходу 1 р. на тиждень. 
Передплату на газету «Відомості приватизації» за новими умовами передплати можна оформити за інд. 30685 згідно п.І  Інформаційного 
листа №4 (Вкладка №4) до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)»;
►  журнал «Інформаційний бюлетень з охорони праці» інд. 40637 (стор.125) пройшов перереєстрацію і з  2019 р. буде виходити під новою 
назвою «Інформаційний бюлетень з питань праці». Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)» по 
інд. 40637 у назву видання. Забезпечте доставку журналу з назвою «Інформаційний бюлетень з питань праці» передплатникам інд. 40637.
► журнал «Історія. Новий погляд» інд. 22444 (стор.126) з березня 2019 р. змінює періодичність виходу та буде виходити 1 раз на місяць, 
крім квітня, червня, серпня, жовтня та грудня. 
Передплатникам, які оформили передплату на видання «Історія. Новий погляд» інд. 22444 з попередньою періодичністю буде проведена 
ануляція на місяці невиходу, а решті - здійснюватися доставка видання наступним чином для:
● лютого - «Історія. Новий погляд» №3/2019; ● березня - «Історія. Новий погляд» №4-5/2019; ● травня - «Історія. Новий погляд» №6-7/2019; ● липня 
- «Історія. Новий погляд» №8-9/2019; ● жовтня -«Історія. Новий погляд» №10-11/2019; ● листопада - «Історія. Новий погляд» №12/2019-1/2020.
Передплату  за новими умовами передплати можна оформити за інд. 91887 згідно п.І  Інформаційного листа №4 (Вкладка №4) до «Каталогу 
видань України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)»;
► журнал «Промислова теплотехніка» інд. 74405 (стор.156) пройшов перереєстрацію і з  2019 р. буде виходити під новою назвою 
«Теплофізика та теплоенергетика» та містити матеріали українською, російською та англійською мовами. Внесіть зміни до «Каталогу 
видань України «Преса поштою» у назву видання та вкажіть мову видання - (укр., англ., рос.). 
Забезпечте доставку журналу  з назвою «Теплофізика та теплоенергетика» передплатникам інд. 74405;
► Свідоцтво про державну реєстрацію журналу «Соціальний захист» анульовано (стор.162). Замість даного видання зареєстрований 
журнал «Соціальний захист сьогодні». У зв’язку з цим, з січня 2019 р., внесіть зміни до каталогу в назву видання, решта умов передплати не 
змінюється. Забезпечте доставку журналу з назвою «Соціальний захист сьогодні» передплатникам інд. 40180, 08395;
► журнал «Цукрові буряки» інд. 74327 (стор. 175) з січня 2019 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, 
замість даного видання буде доставлятись журнал «Біоенергетика / Bioenergy» інд. 68053. Забезпечте доставку нижчеперерахованих 
номерів журналу «Біоенергетика / Bioenergy» для передплатників інд. 74327:
● січня-червня - «Біоенергетика / Bioenergy» №1; ● липня-грудня -  «Біоенергетика / Bioenergy» №2.
2.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на 
2019 рік (І півріччя)»:

● газети: 
► «Настенька» (Запоріжжя) інд. 33967 (стор. 62); ► «Неделя Газета для семейного чтения» інд. 60075 (стор.64); ► «Пенсионер. Моя 
кухня» інд. 68910 (стор. 66);

● журнали: 
► «Академія Саморобкіна» інд. 89260, 68879 (стор.93);  ► «Ветеринарна практика» інд. 95267 (стор.100); ► «Все про приватизацію» 
Комплект» інд. 22437 (стор.107); ► «Журнал «Про собак» (Львів) інд. 60059 (стор. 122); ► «Історія. Новий погляд» інд. 22444 (стор.126); 
► «МеханікPro» інд. 60697 (стор. 142); ► «Початкова школа і сучасність» інд. 86516 (інф.лист №3.); ► «Управління аптекою» інд. 60747 
(стор.155); ► «Уголь Украины» інд. 74492 (стор.166); ► «Цукрові буряки» інд. 74327 (стор. 175).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ «Укрпошта» не направляйте. 
2.5. Буде проведено ануляцію за 2019 рік на нижчеперераховані:  

●газети: 
► січень-грудень: «Настенька» (Запоріжжя) інд. 33697;  ► січень-грудень: «Неделя Газета для семейного чтения» інд. 60075; 

● журнали: 
► січень-грудень: «Журнал «Про собак» (Львів) інд. 60059; ► квітень, червень, серпень, жовтень, грудень: «Історія. Новий погляд» інд. 22444; 
► січень-грудень: «МеханікPro» інд. 60697; ► січень-грудень: «Початкова школа і сучасність» інд. 86516; ► січень-грудень: «Уголь Украины» 
інд. 74492; ► січень-грудень: «Управління аптекою» інд. 60747.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.

Реєстраційне свідоцтво Серія КВ № 23148 - 12988Р видане 23.02.2018 р. Міністерством юстиції України. Засновник і видавець – АТ «Укрпошта», адреса: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Набір та верстка - відділ каталогів 
АТ «Укрпошта». Віддруковано у Державному видавництві «Преса України», адреса: просп. Перемоги, 50, м. Київ, 03047. Наклад 35 000. Зам. № 4028022. Передрук матеріалів із додатків до Каталогу – тільки за узгодженням з АТ "Укрпошта"


