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

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №4 (ВКЛАДКА №4)
Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2021 рік (І півріччя)»

І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»  
на 2021 рік (І півріччя)» З ДОСТАВКОЮ:

Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
вартість приймання передплати
4.00 9.00 11.00 16.80
вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
23071 РЕКЛАМА НА СЕЛО (укр., рос.) Всеукраїнська газета для спеціалістів АПК

ХАРКІВ тел.(057) 712-01-35    обсяг реклами —  45%
2 р. на мiс. 3.46 10.38 20.76 41.52

з ЛЮТОГО:
30504 ШЛЯХ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНА (укр.) Офіційний друкований орган ОУН (б)

тел.(044) 279-81-33    обсяг реклами —  10%
2 р. на мiс. 18.44 55.32 110.64 11 міс.  

202.84

з БЕРЕЗНЯ:
40878 ЕСТАФЕТА (укр.)

ДНІПРО тел.(098) 397-30-38    без реклами
1 р. на мic. 44.26 132.78 4 міс.  

177.04
—

з КВІТНЯ:
76533 ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ (укр.) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИДАННЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
У кожному номері видання: оперативний і всебічний аналіз норм актуального 
законодавства з публікацією «життєвих» прикладів і практичних рекомендацій. 
Судова практика і коментарі. Професійна інформація правового і управлінського 
характеру, офіційні роз’яснення
• Кожному передплатнику - безкоштовний доступ до електронної версії видання 
на сайті i.factor.ua*.
* Рекламна акція
ХАРКІВ тел.(057) 76-500-76    обсяг реклами —  5%

1 p. на 
кварт.

— 250.00 500.00 9 міс.  
750.00

 
60386

ЖИВУ С ДИАБЕТОМ (рос.)
квартальна передплата, найкраща ціна
тел.(044) 228-23-86    обсяг реклами —  5%

 
1 р. на мic.

 
—

 
40.00

 
80.00

 
9 міс.  
120.00

 
60385

НАРОДНЫЙ ДОКТОР (рос.)
квартальна передплата, найкраща ціна
тел.(044) 228-23-86    обсяг реклами —  5%

 
2 р. на мiс.

 
—

 
65.00

 
130.00

 
9 міс.  
195.00

 
60384

САДІВНИК І ГОРОДНИК (укр.)
квартальна передплата, найкраща ціна
тел.(044) 228-23-86    обсяг реклами —  5%

 
2 р. на мiс.

 
—

 
65.00

 
130.00

 
9 міс.  
195.00

 
60381

САША ТА МАША (укр.)
квартальна передплата, найкраща ціна
тел.(044) 228-23-86    обсяг реклами —  5%

 
1 р. на мic.

 
—

 
40.00

 
80.00

 
9 міс.  
120.00

 
68545

СВАТЫ (рос.)
квартальна передплата, найкраща ціна
тел.(044) 228-23-86    обсяг реклами —  5%

 
2 р. на мiс.

 
—

 
65.00

 
130.00

 
9 міс.  
195.00

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з БЕРЕЗНЯ:
23979 ДІТИ НЕПОРОЧНОЇ (укр.) Марійський часопис для виховання Божих чеснот

ЛЬВІВ тел.(0322) 61-55-74, (096) 914-63-77    без реклами
1 р. на 2 

мic.
2 міс.  
39.00

4міс.  
78.00

117.00 10 міс.  
195.00

76520 ЖИВЕМО НА СОТКУ! (укр., рос.) Рецепти здорового харчування та страв, вартість 
яких не перевищує 100 гривень, а також - практичні поради та рекомендації щодо 
раціонального використання невеликого фінансового ресурсу
ХАРКІВ тел.(057) 761-64-80    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 10.44 31.32 62.64 10 міс.  
104.40

01856 УКРАВТОКОНТИНЕНТ (укр., рос.) Актуальні питання міжнародних автомобільних 
перевезень. Новини комерційної техніки
(Видання в липні не виходить. Передплату на липень не приймати)
тел.(044) 201-54-01    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 95.21 285.63 571.26 9 міс. 
 856.89

Розділ 4. ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ з БЕРЕЗНЯ:
23278 АУДИТОР УКРАЇНИ  (Off-line)* (укр.) Все про зовнішній та внутрішній аудит, облік, 

податки, право, консалтинг. №7- 8 об’єднані. Формат PDF
Для отримання електронного видання вкажіть свій е-mail
тел.(044) 279-62-00    обсяг реклами —  7%

1 р. на мic. 243.60* 730.80* 1461.60* 10 міс.  
2 436.00*



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
вартість приймання передплати
4.00 9.00 11.00 16.80
вартість видання з доставкою

2

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 2021 рік (І півріччя)»
2.1. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ:      

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з  БЕРЕЗНЯ:
76516 ВІД СЕЛА ДО СЕЛА (укр.) (інф. лист №3/2021) 

ЛУЦЬК
1 р. на мic. 6.05 18.15 36.30 10 міс.  

60.50
40280 ФУТБОЛ (укр., рос., англ.) (стор.85) 102 р. на рік 105.27 315.81 631.62 10 міс.  

1 052.70
Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з  БЕРЕЗНЯ:

23888 ELLE УКРАЇНА (рос.) (стор.116) 
(Видання в серпні не виходить. Передплату на серпень не приймати)

1 р. на мic. 95.00 285.00 570.00 9 міс. 
 855.00

86593 COSMOPOLITAN UKRAINIAN EDITION (рос., укр.) (стор.128) 
(Видання в серпні не виходить. Передплату на серпень не приймати)

1 р. на мic. 72.00 216.00 432.00 9 міс. 
 648.00

з ЛИПНЯ:
08050 INSURANCE TOP (укр.) (рос.122) 2 р. на 

кварт.
— — 443.48 —

     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 
2.2. За повідомленням видавців:
► газета «АгроМаркет» інд.49364 (стор.3) та у складі: «The Ukrainian Farmer» + «АгроМаркет». Комплект» інд.98977 (стор.153)  пройшла 
перереєстрацію і з  2021 р. буде виходити під новою назвою «Agrotimes». Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2021 
рік (І півріччя)» по інд.49364, 98977 у назву видання. Забезпечте доставку газети з назвою «Agrotimes» передплатникам інд.49364, 98977;
► газета «Держслужбовець» (Харків) інд.89878 (стор.21, 29) з січня  2021 р. змінює періодичність виходу та буде виходити 1 раз на 
квартал. Передплатникам, які оформили передплату на видання «Держслужбовець» (Харків)  інд.89878 за попередніми умовами, буде 
здійснюватися доставка видання наступним чином для :
● січня, лютого, березня - «Держслужбовець» №1; ● квітня,  травня, червня - «Держслужбовець» №2; ● липня, серпня, вересня - 
«Держслужбовець» №3; ● жовтня, листопада, грудня - «Держслужбовець» №4.
Передплату за новими умовами передплати можна оформити за інд.76533 згідно п.І  Інформаційного листа №4 (Вкладка №4) до «Каталогу 
видань України «Преса поштою» на 2021 рік (І півріччя)»;
► газета «Истории из жизни и о любви» (Луцьк) інд.76512 (інф. лист №3/2021) з березня 2021 року не буде виходити з друку. 
Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Советчик и здоровье» (Луцьк) 
інд.76515. Забезпечте доставку видання «Советчик и здоровье» передплатникам по інд.76512;
► в інф. листі №3/2021 - біля газети «Мій серіал» (Луцьк) інд.76517 зніміть обмеження по областям. На данне видання передплата 
приймається по всій території України.
Решта умов передплати не змінюється;
► газета «Лечебник - Украина» інд.68562 (стор.50) припиняє вихід у 2021 році. Передплатникам, які раніше оформили передплату, 
замість даного видання буде доставлятись газета «Лечебные письма» інд.37622. Забезпечте доставку видання «Лечебные письма» 
передплатникам по інд.68562 наступним чином:
● січня - «Лечебные письма» №2; ● лютого - «Лечебные письма» №4; ● березня - «Лечебные письма» №6; ● квітня - «Лечебные письма» 
№8; ● травня - «Лечебные письма» №10; ● червня - «Лечебные письма» №12; ● липня - «Лечебные письма» №15; ● серпня - «Лечебные 
письма» №17; ● вересня - «Лечебные письма» №19; ● жовтня - «Лечебные письма» №21; ● листопада - «Лечебные письма» №23; ● грудня 
- «Лечебные письма» №25.
2.3. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса 
поштою» на 2021 рік (І півріччя)»:

●газети: 
► «Держслужбовець» (Харків) інд. 89878 (стор.21, 29); «Истории из жизни и о любви» (Луцьк) інд.47307 (інф. лист №3/2021); «Лечебник 
- Украина» інд.68562 (стор.50); «Освіта TODAY» інд.76486 (стор.60);

● журнали: 
► «Verena» інд.74324, 95606 (стор.98); «Відомості Верховної Ради України» (зі змінами) інд.90655 (стор.100); «Лиза. Приятного аппетита!» 
інд.74351, 98992 (стор.129); «О чём врачи Вам не говорят» інд.88900 (стор.138); «Сучасна Кухня» інд.86270 (стор.149);
«Технології безпеки» інд.48386 (стор.150).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ «Укрпошта» не направляйте. 
2.4. Буде проведено ануляцію за 2021 рік на нижчеперераховані:  

● журнали: 
► січень-грудень: «Відомості Верховної Ради України» (зі змінами) інд.90655.

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 2020 рік
3.1. Буде проведено ануляцію за 2020 рік на нижчеперераховані:  

● журнали: 
► січень-грудень: «Медична психологія» (Харків) інд.94602;► січень-грудень: «Нефтяной рынок» інд.21955.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.

Реєстраційне свідоцтво Серія КВ № 23766-13606ПР від 15.02.2019 р. видане 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. № 0125101. Передрук матеріалів із додатків до Каталогу – тільки за узгодженням з АТ "Укрпошта"


