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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №5 (ВКЛАДКА №5)
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. 10 міс.
вартість приймання передплати
2.00 4.60 5.60 8.60
вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з БЕРЕЗНЯ:
37943 ДОБРИЙ ЛІКАР (укр.) На сторінках газети «Добрий лікар” ви знайдете поради та 

рецепти від людей, які змогли перебороти свої хвороби всупереч запевнянням 
офіційної медицини. З їх допомогою ви зможете нормалізувати тиск, позбутися 
надмірної ваги, болю голови та суглобів, відновити рівновагу в подружніх стосунках, 
станете загартованими й менш вразливими. Звісно, у цьому вам допоможуть і 
рекомендації найавторитетніших лікарів і травознаїв. Передплативши газету на 
рік, ви матимете під рукую справжню практичну енциклопедію формату газети. Це 
видання для всієї родини. Зробимо наше життя здоровим!
ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%

2 р. на мiс. 10.00 30.00 60.00 100.00

97705 «ДОБРИЙ ЛІКАР» + «ЕКСПРЕС» + «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ». КОМПЛЕКТ 
у складі: 

33.25 99.75 199.50 332.50

г. «Добрий лікар» (укр.) На сторінках газети ви знайдете поради та рецепти від 
людей, які змогли перебороти свої хвороби всупереч запевнянням офіційної 
медицини. Див. анотацію до індексу 37943.

2 р. на мiс.

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше. 
Детальніше – див. анотацію до індексу 33938

1 р. на 
тижд.

г. «Порадник господаря» (укр.) Газета, яка допоможе кожному, хто працює на 
землі, у саду чи в теплиці. Див. анотацію до індексу 89126

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
89123 «ДОБРИЙ ЛІКАР» + «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ». КОМПЛЕКТ у складі: 14.00 42.00 84.00 140.00

г. «Добрий лікар» (укр.) Газета №1 практичної народної медицини. Див. анотацію 
до індексу 37943.

2 р. на мiс.

г. «Порадник господаря» (укр.) Газета-помічник №1. Див. анотацію до індексу 
89126

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
97715 «ДОБРИЙ ЛІКАР» + «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ». КОМПЛЕКТ 

у складі: 
14.00 42.00 84.00 140.00

г. «Добрий лікар» (укр.) Газета №1 практичної народної медицини. Див. анотацію 
до індексу 37943.

2 р. на мiс.

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) Газета №1, що дає надію. Див. 
анотацію до індексу 89453

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
97722 «ДОБРИЙ ЛІКАР» + «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ». 

КОМПЛЕКТ у складі: 
15.00 45.00 90.00 150.00

г. «Добрий лікар» (укр.) Газета №1 практичної народної медицини. Див. анотацію 
до індексу 37943.

2 р. на мiс.

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) Газета №1 смачної кухні. 
Див. анотацію до індексу 49480

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
98184 «ДОБРИЙ ЛІКАР» + «ЕКСПРЕС». КОМПЛЕКТ у складі: 31.75 95.25 190.50 317.50

г. «Добрий лікар» (укр.) Газета №1 практичної народної медицини. Див. анотацію 
до індексу 37943.

2 р. на мiс.

г. «Експрес» (укр.) Газета №1 сенсацій та скандалів. Див. анотацію до індексу 
33938

1 р. на 
тижд.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 10 міс.
вартість приймання передплати
2.00 4.60 5.60 8.60
вартість видання з доставкою
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33938 ЕКСПРЕС (укр.) (із програмою ТБ) Чому газета “Експрес” має вже понад два 
мільйони постійних читачів, і кожен із них обов’язково знаходить у ній щось для 
себе? Напевно тому, що ця газета дійсно завжди прагне знайти та донести до Вас 
справді важливу інформацію, порадити, поділитися знаннями.
У вирі складних подій газета “Експрес” наче компас, що дає змогу кожній людині 
почуватися в житті впевненіше, знайти хорошу роботу, зберегти своє здоров’я. 
“Експрес” – газета, яка завжди допомагає простим людям і відстоює їхні інтереси.
“Експрес” – авторитетна газета, яку читають і прості люди, і керівники найвищого 
рівня. 
Телепрограма в газеті дуже зручна, бо видається у форматі спеціальної журнальної 
вкладки.
ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%

1 р. на 
тижд.

25.00 75.00 150.00 250.00

68091 «ЕКСПРЕС» + «ДОБРИЙ ЛІКАР» + «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ». КОМПЛЕКТ 
у складі: 

33.25 99.75 199.50 332.50

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше. 
Детальніше – див. анотацію до індексу 33938

1 р. на 
тижд.

г. «Добрий лікар» (укр.) На сторінках газети ви знайдете поради та рецепти від 
людей, які змогли перебороти свої хвороби всупереч запевнянням офіційної 
медицини. Див. анотацію до індексу 37943.

2 р. на мiс.

г. «Порадник господаря» (укр.) Газета, яка допоможе кожному, хто працює на 
землі, у саду чи в теплиці. Див. анотацію до індексу 89126

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
37944 «ЕКСПРЕС» + «ДОБРИЙ ЛІКАР». КОМПЛЕКТ у складі: 31.75 95.25 190.50 317.50

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше. 
Детальніше – див. анотацію до індексу 33938

1 р. на 
тижд.

г. «Добрий лікар» (укр.) На сторінках газети ви знайдете поради та рецепти від 
людей, які змогли перебороти свої хвороби всупереч запевнянням офіційної 
медицини. Див. анотацію до індексу 37943.

2 р. на мiс.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
89122 «ЕКСПРЕС» + «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ». КОМПЛЕКТ у складі: 27.50 82.50 165.00 275.00

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше, знайти 
хорошу роботу й зарплату, берегти своє здоров’я. Детальніше – див. анотацію до 
індексу 33938

1 р. на 
тижд.

г. «Порадник господаря» (укр.) Газета, яка допоможе кожному, хто працює на 
землі, у саду чи в теплиці. Див. анотацію до індексу 89126

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
68973 «ЕКСПРЕС» + «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ». КОМПЛЕКТ 

у складі: 
27.50 82.50 165.00 275.00

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше. 
Детальніше – див. анотацію до індексу 33938

1 р. на 
тижд.

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) Рецепти страв друкують 
усі, але ніхто не розкриває секрети їх приготування. Уперше в газеті “Рецепти 
господині” вміщено справжні секрети смачної кухні. Див. анотацію до індексу 49480

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
86407 «ЕКСПРЕС» + «ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ у складі: 27.50 82.50 165.00 275.00

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше. 
Детальніше – див. анотацію до індексу 33938

1 р. на 
тижд.

г. «Зайчик» (укр.) Дитяча пізнавальна та розвиваюча газета для дбайливих батьків 
та їхніх дітей від 3 до 14 років. І собі, і дітям. Див. анотацію до індексу 68967

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 10 міс.
вартість приймання передплати
2.00 4.60 5.60 8.60
вартість видання з доставкою

3

86408 «ЕКСПРЕС» + «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ». КОМПЛЕКТ 
у складі: 

27.50 82.50 165.00 275.00

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше. 
Детальніше – див. анотацію до індексу 33938

1 р. на 
тижд.

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) Єдина в Українi газета, що 
допомагає людинi подолати внутрiшнiй неспокiй, страх, тривогу. Дивовижні життєві 
історії. Див. анотацію до індексу 89453

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
98190 «ЕКСПРЕС» + «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «ЗАЙЧИК». 

КОМПЛЕКТ у складі: 
32.50 97.50 195.00 325.00

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше. 
Детальніше – див. анотацію до індексу 33938

1 р. на 
тижд.

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) Єдина в Українi газета, що 
допомагає людинi подолати внутрiшнiй неспокiй, страх, тривогу. Дивовижні життєві 
історії. Див. анотацію до індексу 89453

1 р. на мic.

г. «Зайчик» (укр.) Дитяча пізнавальна та розвиваюча газета для дбайливих батьків 
та їхніх дітей від 3 до 14 років. І собі, і дітям. Див. анотацію до індексу 68967

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
97725 «ЕКСПРЕС» + «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + 

«ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ у складі: 
32.50 97.50 195.00 325.00

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше. 
Детальніше – див. анотацію до індексу 33938

1 р. на 
тижд.

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) Рецепти страв друкують 
усі, але ніхто не розкриває секрети їх приготування. Уперше в газеті “Рецепти 
господині” вміщено справжні секрети смачної кухні. Див. анотацію до індексу 49480

1 р. на мic.

г. «Зайчик» (укр.) Дитяча пізнавальна та розвиваюча газета для дбайливих батьків 
та їхніх дітей від 3 до 14 років. І собі, і дітям. Див. анотацію до індексу 68967

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
68967 ЗАЙЧИК (укр.) Дитяча пізнавальна та розвиваюча газета для дбайливих батьків 

і їхніх дітей від 3 до 14 років. На яскравих повноколірних сторінках видання ви 
знайдете захопливі розповіді про навколишній світ, казки, історії про улюблених 
героїв, веселі уроки для допитливих діток, цікаві ігри, завдання та конкурси з 
чудовими подарунками. Газета, яка допоможе вашій дитині
ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%

1 р. на мic. 6.00 18.00 36.00 60.00

97716 «ЗАЙЧИК» + «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ». КОМПЛЕКТ 
у складі: 

10.75 32.25 64.50 107.50

г. «Зайчик» (укр.) Дитяча газета №1 українською мовою. Див. анотацію до інд. 
68967

1 р. на мic.

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) Газета №1, що дає надію. Див. 
анотацію до індексу 89453

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
97721 «ЗАЙЧИК» + «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ». КОМПЛЕКТ у складі: 10.75 32.25 64.50 107.50

г. «Зайчик» (укр.) Дитяча газета №1 українською мовою. Див. анотацію до інд. 
68967

1 р. на мic.

г. «Порадник господаря» (укр.) Газета-помічник №1. Див. анотацію до індексу 
89126

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
97723 «ЗАЙЧИК» + «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ». КОМПЛЕКТ 

у складі: 
10.75 32.25 64.50 107.50

г. «Зайчик» (укр.) Дитяча газета №1 українською мовою. Див. анотацію до інд. 
68967

1 р. на мic.

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) Газета №1 смачної кухні. 
Див. анотацію до індексу 49480

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 10 міс.
вартість приймання передплати
2.00 4.60 5.60 8.60
вартість видання з доставкою

4

89453 МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ (укр.) Єдина в Українi газета, 
що допомагає людинi подолати внутрiшнiй неспокiй, страх, тривогу. До речi, чи 
знаєте ви, що, згiдно з дослiдженнями науковцiв, саме неспокiй найчастiше стає 
причиною гiпертонiї, хвороб шлунка, цукрового дiабету, серцево-судинних недуг, 
артриту? Газета побудована на реальних iсторiях людей, що докорiнно змiнили 
своє життя на краще. Переконливi слова, приклади, якi нiкого не залишають 
байдужими, доброзичливi поради, спецiальнi технологiї змiн. Кожна людина може 
бути щасливою
ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%

1 р. на мic. 6.00 18.00 36.00 60.00

97701 «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «ЕКСПРЕС». КОМПЛЕКТ 
у складі: 

27.50 82.50 165.00 275.00

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) Єдина в Українi газета, що 
допомагає людинi подолати внутрiшнiй неспокiй, страх, тривогу. Дивовижні життєві 
історії. Див. анотацію до індексу 89453

1 р. на мic.

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше. 
Детальніше – див. анотацію до індексу 33938

1 р. на 
тижд.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
97707 «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. 

СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ». КОМПЛЕКТ у складі: 
12.00 36.00 72.00 120.00

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) Газета №1, що дає надію. Див. 
анотацію до індексу 89453

1 р. на мic.

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) Газета №1 смачної кухні. 
Див. анотацію до індексу 49480

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
86714 «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ 

у складі: 
10.75 32.25 64.50 107.50

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) Газета №1, що дає надію. Див. 
анотацію до індексу 89453

1 р. на мic.

г. «Зайчик» (укр.) Дитяча газета №1 українською мовою. Див. анотацію до інд. 
68967

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
86722 «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ». 

КОМПЛЕКТ у складі: 
10.75 32.25 64.50 107.50

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) Газета №1, що дає надію. Див. 
анотацію до індексу 89453

1 р. на мic.

г. «Порадник господаря» (укр.) Газета-помічник №1. Див. анотацію до індексу 
89126

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
86712 «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «ДОБРИЙ ЛІКАР». КОМПЛЕКТ 

у складі: 
14.00 42.00 84.00 140.00

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) Газета №1, що дає надію. Див. 
анотацію до індексу 89453

1 р. на мic.

г. «Добрий лікар» (укр.) Газета №1 практичної народної медицини. Див. анотацію 
до індексу 37943.

2 р. на мiс.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
97702 «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «ЕКСПРЕС» + «ЗАЙЧИК». 

КОМПЛЕКТ у складі: 
32.50 97.50 195.00 325.00

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) Єдина в Українi газета, що 
допомагає людинi подолати внутрiшнiй неспокiй, страх, тривогу. Дивовижні життєві 
історії. Див. анотацію до індексу 89453

1 р. на мic.

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше. 
Детальніше – див. анотацію до індексу 33938

1 р. на 
тижд.

г. «Зайчик» (укр.) Дитяча пізнавальна та розвиваюча газета для дбайливих батьків 
та їхніх дітей від 3 до 14 років. І собі, і дітям. Див. анотацію до індексу 68967

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 10 міс.
вартість приймання передплати
2.00 4.60 5.60 8.60
вартість видання з доставкою
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89126 ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ (укр.) Газета, яка допоможе! Завжди в номері: нові 
способи, як малими затратами досягти подвійних урожаїв без “хімії”; методи 
вирощування екзотичних культур у наших краях; секрети догляду худоби (буде 
чимала добавка до пенсії!); ліки на городі – практичні методи від успішних 
травознаїв; поради майстрів-садівників; технічні новинки для господарів та ін. 
“Порадник господаря” – як дбаєш, так і маєш
ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%

1 р. на мic. 5.00 15.00 30.00 50.00

98188 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «ЕКСПРЕС» + «ДОБРИЙ ЛІКАР». КОМПЛЕКТ 
у складі: 

33.25 99.75 199.50 332.50

г. «Порадник господаря» (укр.) Газета, яка допоможе кожному, хто працює на 
землі, у саду чи в теплиці. Див. анотацію до індексу 89126

1 р. на мic.

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше. 
Детальніше – див. анотацію до індексу 33938

1 р. на 
тижд.

г. «Добрий лікар» (укр.) На сторінках газети ви знайдете поради та рецепти від 
людей, які змогли перебороти свої хвороби всупереч запевнянням офіційної 
медицини. Див. анотацію до індексу 37943.

2 р. на мiс.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%

98187 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «ЕКСПРЕС». КОМПЛЕКТ у складі: 27.50 82.50 165.00 275.00

г. «Порадник господаря» (укр.) Газета, яка допоможе кожному, хто працює на 
землі, у саду чи в теплиці. Див. анотацію до індексу 89126

1 р. на мic.

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше. 
Детальніше – див. анотацію до індексу 33938

1 р. на 
тижд.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%

97706 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «ДОБРИЙ ЛІКАР». КОМПЛЕКТ у складі: 14.00 42.00 84.00 140.00

г. «Порадник господаря» (укр.) Газета-помічник №1. Див. анотацію до індексу 
89126

1 р. на мic.

г. «Добрий лікар» (укр.) Газета №1 практичної народної медицини. Див. анотацію 
до індексу 37943.

2 р. на мiс.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%

97718 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ». 
КОМПЛЕКТ у складі: 

10.75 32.25 64.50 107.50

г. «Порадник господаря» (укр.) Газета-помічник №1. Див. анотацію до індексу 
89126

1 р. на мic.

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) Газета №1, що дає надію. Див. 
анотацію до індексу 89453

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%

86716 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ у складі: 10.75 32.25 64.50 107.50

г. «Порадник господаря» (укр.) Газета-помічник №1. Див. анотацію до індексу 
89126

1 р. на мic.

г. «Зайчик» (укр.) Дитяча газета №1 українською мовою. Див. анотацію до інд. 
68967

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%

97726 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ 
КУХНІ». КОМПЛЕКТ у складі: 

12.00 36.00 72.00 120.00

г. «Порадник господаря» (укр.) Газета-помічник №1. Див. анотацію до індексу 
89126

1 р. на мic.

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) Газета №1 смачної кухні. 
Див. анотацію до індексу 49480

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 10 міс.
вартість приймання передплати
2.00 4.60 5.60 8.60
вартість видання з доставкою
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49480 РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ (укр.) Рецепти страв друкують 
усі, але ніхто не розкриває секретів їх приготування. Уперше в газеті “Рецепти 
господині” вміщено справжні секрети смачної кухні. Понад 100 оригінальних 
рецептів у кожному номері! А також кожен читач може заробити від 60 до 100 
гривень!
ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%

1 р. на мic. 6.00 18.00 36.00 60.00

97703 «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + «ЕКСПРЕС». КОМПЛЕКТ 
у складі: 

27.50 82.50 165.00 275.00

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) Рецепти страв друкують 
усі, але ніхто не розкриває секрети їх приготування. Уперше в газеті “Рецепти 
господині” вміщено справжні секрети смачної кухні. Див. анотацію до індексу 49480

1 р. на мic.

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше. 
Детальніше – див. анотацію до індексу 33938

1 р. на 
тижд.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
68092 «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + «МОЯ СПОВІДЬ. 

ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ». КОМПЛЕКТ у складі: 
12.00 36.00 72.00 120.00

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) Газета №1 смачної кухні. 
Див. анотацію до індексу 49480

1 р. на мic.

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) Газета №1, що дає надію. Див. 
анотацію до індексу 89453

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
86724 «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + «ПОРАДНИК 

ГОСПОДАРЯ». КОМПЛЕКТ у складі: 
12.00 36.00 72.00 120.00

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) Газета №1 смачної кухні. 
Див. анотацію до індексу 49480

1 р. на мic.

г. «Порадник господаря» (укр.) Газета-помічник №1. Див. анотацію до індексу 
89126

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
86717 «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + «ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ 

у складі: 
10.75 32.25 64.50 107.50

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) Газета №1 смачної кухні. 
Див. анотацію до індексу 49480

1 р. на мic.

г. «Зайчик» (укр.) Дитяча газета №1 українською мовою. Див. анотацію до інд. 
68967

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
86713 «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + «ДОБРИЙ ЛІКАР». 

КОМПЛЕКТ у складі: 
15.00 45.00 90.00 150.00

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) Газета №1 смачної кухні. 
Див. анотацію до індексу 49480

1 р. на мic.

г. «Добрий лікар» (укр.) Газета №1 практичної народної медицини. Див. анотацію 
до індексу 37943.

2 р. на мiс.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
97724 «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + «ЕКСПРЕС» + 

«ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ у складі: 
32.50 97.50 195.00 325.00

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) Рецепти страв друкують 
усі, але ніхто не розкриває секрети їх приготування. Уперше в газеті “Рецепти 
господині” вміщено справжні секрети смачної кухні. Див. анотацію до індексу 49480

1 р. на мic.

г. «Експрес» (укр.) (із програмою ТБ) “Експрес” – авторитетна газета, яку читають 
і прості люди, і керівники найвищого рівня. У вирі складних подій газета “Експрес” 
наче компас, що дає змогу кожній людині почуватися в житті впевненіше. 
Детальніше – див. анотацію до індексу 33938

1 р. на 
тижд.

г. «Зайчик» (укр.) Дитяча пізнавальна та розвиваюча газета для дбайливих батьків 
та їхніх дітей від 3 до 14 років. Див. анотацію до індексу 68967

1 р. на мic.

ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%
60336 СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР ПЛЮС (укр.) Загальнополітична, інформаційна

ТЕРНОПІЛЬ тел.(097) 690-00-10    обсяг реклами —  30%
1 р. на 
тижд.

11.85 35.55 71.10 118.50



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс.
вартість приймання передплати
2.00 4.60 5.60 8.60
вартість видання з доставкою
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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 КВІТНЯ:
60203 БУХГАЛТЕР 911 (укр.) (стор. 15, 17) 

ХАРКІВ
1 р. на 
тижд.

160.00 480.00 960.00 1 440.00

86384 БУХГАЛТЕР 911 (рос.) (стор. 15, 17) 
ХАРКІВ

1 р. на 
тижд.

160.00 480.00 960.00 1 440.00

68192 БУХГАЛТЕРСКАЯ НЕДЕЛЯ (рос.) (стор. 13, 17) 
ХАРКІВ

1 р. на 
тижд.

295.00 885.00 1 770.00 2 655.00

68193 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ (укр.) (стор. 13, 17) 
ХАРКІВ

1 р. на 
тижд.

295.00 885.00 1 770.00 2 655.00

95995 БЮДЖЕТНА БУХГАЛТЕРІЯ (укр.) (стор. 15, 17) 
ХАРКІВ

4 р. на міс. 210.00 630.00 1 260.00 1 890.00

95994 БЮДЖЕТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ (рос.) (стор. 15, 17) 
ХАРКІВ

4 р. на міс. 210.00 630.00 1 260.00 1 890.00

68650 ВЕСТИ. ВСЕУКРАИНСКИЙ ВЫПУСК (рос.) (стор. 18) 5 р. на 
тижд. 

(238 р. на рік)

23.30 69.90 139.80 209.70

68651 ВЕСТИ. ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ВЫПУСК (рос.) (стор. 18)
(Передплата для жителів Дніпропетровської і Запоріжської областей)

5 р. на 
тижд. 

(238 р. на рік)

19.45 58.35 116.70 175.05

68654
ВЕСТИ. ОДЕССКИЙ ВЫПУСК (рос.) (стор. 18)
передплата для жителів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей

5 р. на 
тижд. 

(238 р. на рік)

19.45 58.35 116.70 175.05

68649
ВЕСТИ. ХАРЬКОВСКИЙ ВЫПУСК (рос.) (стор. 18)
передплата для жителів Харківської, Полтавської та Сумської областей

5 р. на 
тижд. 

(238 р. на рік)

19.45 58.35 116.70 175.05

89878 ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ (укр.) (стор. 16, 26) 
ХАРКІВ

1 р. на мic. 99.00 297.00 594.00 891.00

86672 КОМПЛЕКТ «БЮДЖЕТНА БУХГАЛТЕРІЯ» + «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ»  
у складі: (стор. 16)

320.00 960.00 1 920.00 2 880.00

г. «Бюджетна бухгалтерія» (укр.) 4 p. на мiс.
г. «Місцеве самоврядування» (укр.) 1 р. на мic.
ХАРКІВ

99653 КОМПЛЕКТ «БЮДЖЕТНА БУХГАЛТЕРІЯ» + «ОПЛАТА ПРАЦІ» у складі: (стор. 16) 320.00 960.00 1 920.00 2 880.00
г. «Бюджетна бухгалтерія» (укр.) 4 р. на міс.
г. «Оплата праці» (укр.) 2 р. на мiс.
ХАРКІВ

86671 КОМПЛЕКТ «БЮДЖЕТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» + «МІСЦЕВЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ»  у складі: (стор. 16)

320.00 960.00 1 920.00 2 880.00

г. «Бюджетная бухгалтерия» (рос.) 4 p. на мiс.
г. «Місцеве самоврядування» (укр.) 1 р. на мic.
ХАРКІВ

99652 КОМПЛЕКТ «БЮДЖЕТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» + «ОПЛАТА ТРУДА» у складі: 
(стор. 15)

320.00 960.00 1 920.00 2 880.00

г. «Бюджетная бухгалтерия» (рос.) 4 р. на міс.
г. «Оплата труда» (рос.) 2 р. на мiс.
ХАРКІВ

89611 МІГРАЦІЯ (укр., рос.) (стор. 54) 
ОДЕСА

1 р. на мic. 17.10 51.30 102.60 153.90

37926 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ (укр.) (стор. 16, 54) 
ХАРКІВ

1 р. на міс. 125.00 375.00 750.00 1 125.00

33774 НАЛОГИ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (рос.) (стор. 16, 57) 
ХАРКІВ

2 р. на 
тижд.

415.00 1 245.00 2 490.00 3 735.00

99651 ОПЛАТА ПРАЦІ (укр.) (стор. 15, 60) 
ХАРКІВ

2 р. на міс. 130.00 390.00 780.00 1 170.00

99650 ОПЛАТА ТРУДА (рос.) (стор. 15, 60) 
ХАРКІВ

2 р. на міс. 130.00 390.00 780.00 1 170.00

40267 ПОДАТКИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (укр.) (стор. 17, 62) 
ХАРКІВ

2 р. на 
тижд.

415.00 1 245.00 2 490.00 3 735.00



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс.
вартість приймання передплати
2.00 4.60 5.60 8.60
вартість видання з доставкою

8

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з КВІТНЯ:
49321 З ТУРБОТОЮ ПРО ЖІНКУ (укр., рос.) (стор. 129) 

(Видання в червні, вересні не виходить. Передплату на червень, вересень не 
приймати)

1 р. на мic. 94.26 282.78 565.56 7 міс. 
 659.82

40433 ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ (друкована версія) (укр.) ( стор. 151)
тел.(044) 223-53-16, 517-70-20

100 р. на рік 580.69 1 742.07 3 484.14 5 226.21

     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 

2.2. За повідомленням видавців:
► газета «Рецепты на любой вкус» інд. 49661, 89243, 49293 (стор. 68), яка також входить до складу комплекту «Сборная солянка» + 
«Рецепты на любой вкус». Комплект інд. 01036 (стор.164), з січня 2018 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили 
передплату, замість даного видання буде доставлятись журнал «Люблю готовить! Сборник рецептов». Забезпечте доставку журналу 
«Люблю готовить! Сборник рецептов» передплатникам інд. 49661, 89243, 49293, 01036.

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

► «Наша Слобожанщина» (Харків) інд. 60009 (стор. 58); 
► «Рецепты на любой вкус» інд. 49661 (стор. 68); 
► «Газета «Лечебная лавка. Приложение к газете «Хозяин. Дом. Сад. Огород» інд. 68854, 68855 (стор. 87);  

● журнали: 
► «Аптечний аудит» (Харків) інд. 96278 (стор.97) 
► «Всесвітня література та культура в навчальних закладах України» інд. 22816 (стор. 110); 
► «Ефективне кролівництво і звірівництво» (Черкаси) інд. 68547 (стор.124); 
► «NМ house» інд. 86694 (стор.149); 
► «Практична ангіологія» інд. 94976 (стор. 158); 
► «Сборная солянка + «Рецепты на любой вкус». Комплект інд. 01036 (стор. 164); 
► «Український театр» інд. 74501 (стор. 173).

2.4. Буде проведено ануляцію за 2018 рік на нижчеперераховані:
● газети: 

► січень - грудень: «Наша Слобожанщина» (Харків) інд. 60009; 
► січень - грудень: «Газета «Лечебная лавка. Приложение к газете «Хозяин. Дом. Сад. Огород» інд. 68854, 68855;  

● журнали: 
► січень - грудень: «Аптечний аудит» (Харків) інд. 96278; 
► січень - грудень: «Всесвітня література та культура в навчальних закладах України» інд. 22816; 
► січень - грудень: «Ефективне кролівництво і звірівництво» (Черкаси) інд. 68547; 
► січень - грудень: «NМ house» інд. 86694; 
► січень - грудень: «Практична ангіологія» інд. 94976.
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій ПАТ «Укрпошта» не направляйте. 
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