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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №8 (ВКЛАДКА №8)
Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя  2018 року 

І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»  
на IІ півріччя  2018 року  З ДОСТАВКОЮ:

Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс.
вартість приймання передплати

2.45 5.65 6.87
вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:
60636 ВСЕУКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ГАЗЕТА «МІЖ НАМИ БАБАМИ» (укр.) Проблеми сім’ї, 

здоров’я, любові, діяльність та відпочинок жінок
ЛУЦЬК тел.(0332) 77-48-84    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 3.88 11.64 23.28

37007 ДО ЗЕМЛІ З ЛЮБОВ’Ю (укр.) Органічне землеробство, природний спосіб життя
тел.(044) 331-27-55    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 5.59 16.77 33.54

99599 К ЗЕМЛЕ С ЛЮБОВЬЮ (рос.) Органічне землеробство, природний спосіб життя
тел.(044) 331-27-55    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 5.59 16.77 33.54

23163 МИКРОСКОП (рос.) 16 сторінок кросвордів, анекдотів, приколів
ХАРКІВ тел.(057) 728-24-70    без реклами

1 р. на тижд. 10.56 31.68 63.36

60357 НАЦІОНАЛЬНИЙ ДІАЛОГ (укр., рос., англ.) Розвиток національних спільнот 
України
тел.(044) 227-98-65    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 2.56 7.68 15.36

06974 ОП! (рос.) Розважальна газета: кросворди, анекдоти та приколи
ХАРКІВ тел.(057) 728-24-70    без реклами

1 р. на тижд. 5.41 16.23 32.46

60656 ПРОГРАМА ТБ + ТВОЄ ЖИТТЯ (укр.) 8 стор. газети Твій вибір, драми, пенсії, 
поради
ЛУЦЬК тел.(0332) 78-42-22    обсяг реклами —  10%

1 р. на тижд. 9.74 29.22 58.44

60655 СІМЕЙНИЙ ПОРАДНИК (укр.) Здоровя, родина, кулінарія, господарство, драми
ЛУЦЬК тел.(0332) 78-42-22    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 7.45 22.35 44.70

60635 СКАНДАЛ + КРИМІНАЛ (укр.) Скандальні події, історії, інформація кримінального 
характеру
ЛУЦЬК тел.(0332) 77-48-84    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 3.88 11.64 23.28

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:
49852 МОЛОДІСТЬ, КРАСА ТА ЗДОРОВ’Я (укр., рос.) Незалежне видання для молоді 

та від молоді
ХАРКІВ тел.(095) 349-17-80    обсяг реклами —  15%

1 p. на кварт. — 79.38 158.76

08212 ТЕХНІЧНІ ГАЗИ (укр., рос.) Криогенні установки отримання кисню, азоту, 
аргону, виробництво діоксину вуглецю, рідкого метану та водню. Холодильні та 
компресорні установки
(Передплата приймається тільки на вересень, грудень. На решту місяців 
передплата не приймається.)
ОДЕСА тел.(048) 77-70-87    обсяг реклами —  1%

1 р. на мic. 408.14 2 міс. 
816.28

—

 з СЕРПНЯ:
60683 WORLD CITY / ГОРОД МИРА / МІСТО МИРУ (англ., рос., укр.) Міжнародне ділове 

видання
ХАРКІВ тел.(098) 405-60-96    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 107.14 321.42 5 міс. 
535.70

Розділ 4.  ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ з ЛИПНЯ:
SEMICONDUCTOR PHYSICS, QUANTUM ELECTRONICS AND 
OPTOELECTRONICS (On-line)* (англ.) Міжнародний журнал є незалежною 
платформою для співробітництва та кооперації у наступних розділах науки:
- фізика напівпровідників;
- гетеро- та низьковимірні структури;
- фізика мікроелектронних пристроїв;
- лінійна та нелінійна оптика твердого тіла;
- оптоелектроніка та оптоелектронні пристрої;
- квантова електроніка;
- сенсори
(Видання в серпні, жовтні, листопаді не виходить. Передплату на серпень, жовтень, 
листопад не приймати)
тел.(050) 312-57-90    без реклами 

60676 пільгова передплата для студентів та аспірантів  1 р. на мic. 27.40* 82.20* —
60675 для інших передплатників  1 р. на мic. 252.40* 757.20* —

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



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс.
вартість приймання передплати

2.45 5.65 6.87
вартість видання з доставкою

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

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 
ІІ півріччя 2018 року

2.1. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ:    
Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:

86472 ДОБРИЙ ПОРАДНИК (укр.) (стор. 28)
ЧЕРНІВЦІ

1 р. на мic. 4.97 14.91 29.82

86627 ДОБРОГО ЗДОРОВ’Я! (укр.) (стор. 28)
ЧЕРНІВЦІ

1 р. на мic. 4.97 14.91 29.82

86774 МОЛОДИЙ БУКОВИНЕЦЬ (укр.) (стор. 49)
ЧЕРНІВЦІ

1 р. на тижд. 27.66 82.98 165.96

40857 МОРЯК УКРАИНЫ (рос.) (стор. 50)
ОДЕСА

1 р. на тижд. 16.76 50.28 100.56

ОДЕССКАЯ РЕКЛАМА (рос., укр.) (стор. 54)
ОДЕСА

30501 щомісячна передплата 1 р. на тижд. 15.50 46.50 93.00
60169 передплата на півріччя 1 р. на тижд. — — 87.00

 з СЕРПНЯ:
99304 ВІЛЬНЕ ЖИТТЯ /ПЛЮС/ (укр.) (стор. 16)

ТЕРНОПІЛЬ 
2 р. на тижд. 35.88 107.64 179.40

01622 ДИАЛОГ (рос.)  (стор. 24)
КРОПИВНИЦЬКИЙ

1 р. на тижд. 14.47 43.41 72.35

61104 ДІАЛОГ (укр.)  (стор. 24)
КРОПИВНИЦЬКИЙ 

1 р. на тижд. 14.47 43.41 72.35

68958 КОМПЛЕКТ із 3-х видань у складі: (стор. 18) 16.59 49.77 82.95
г. «Водій - авто» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Діалог» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «ГАК: газета анекдотів і кросвордів» (укр., рос.) 1 р. на мic.
КРОПИВНИЦЬКИЙ 

01620 КОМПЛЕКТ із 8-ми видань у складі: (стор. 24) 24.95 74.85 124.75
г. «Диалог» (рос.) 1 р. на тижд.
г. «Домашній адвокат» (укр., рос.) 1 р. на мic.
г. «Домашний доктор - целитель» (рос.) 1 р. на мic.
г. «Порадник на будь - які смаки» (укр., рос.) 1 р. на мic.
г. «Друг пенсионера» (рос.) 1 р. на мic.
г. «Домашняя вкуснятина» (рос.) Великоформатна 1 р. на мic.
г. «Домашняя вкуснятина» (рос.) 1 р. на мic.
г. «Діточки - квіточки, матуся, бабуся» (укр., рос.) 1 р. на мic.
КРОПИВНИЦЬКИЙ 

23340 КОМПЛЕКТ із 8-ми видань у складі: (стор. 24) 24.95 74.85 124.75
г. «Діалог» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Домашній адвокат» (укр., рос.) 1 р. на мic.
г. «Домашній доктор - цілитель» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Порадник на будь - які смаки» (укр., рос.) 1 р. на мic.
г. «Друг пенсіонера» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Домашня смакота» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Домашня смакота» (укр.) Великоформатна 1 р. на мic.
г. «Діточки - квіточки, матуся, бабуся» (укр., рос.) 1 р. на мic.
КРОПИВНИЦЬКИЙ 

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СЕРПНЯ:
91254 VIVA! УКРАИНА. ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ ОБ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЯХ (рос.) (стор. 93) 2 р. на мiс. 64.64 193.92 323.20
89338 ДИЕТИКА (рос.) (стор. 100) 1 р. на мic. 34.12 102.36 170.60
23824 ЕДИНСТВЕННАЯ (рос.) (стор. 106) 1 р. на мic. 33.26 99.78 166.30
37608 ЕДИНСТВЕННАЯ (рос.) (Міні формат) (стор. 107) 1 р. на мic. 26.02 78.06 130.10
49276 ЭТО ВКУСНО (рос.) (стор. 108) 1 р. на мic. 22.38 67.14 111.90
95555 ПОЛИНА (рос.) (стор. 134) 1 р. на мic. 22.42 67.26 112.10
49286 ПРИВАТНЫЙ ДОМ (рос.) (стор. 137)

(Видання в липні, вересні, листопаді не виходить, передплату на липень, вересень, 
листопад не приймати)

1 p. на мiс. 42.26 126.78 —
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Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс.
вартість приймання передплати

2.45 5.65 6.87
вартість видання з доставкою

Реєстраційне свідоцтво Серія КВ № 23148 - 12988Р видане 23.02.2018 р. Міністерством юстиції України. Засновник і 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. № 4028002. Передрук матеріалів із додатків до 
Каталогу – тільки за узгодженням з ПАТ "Укрпошта"

08931 ТВОЙ МАЛЫШ (рос.) (стор. 145) 1 р. на мic. 25.57 76.71 127.85
49639 УЮТНАЯ КВАРТИРА (рос.) (стор. 151)

(Видання в липні, вересні, листопаді не виходить, передплату на липень, вересень, 
листопад не приймати)

1 р. на мic. 37.76 113.28 —

95410 ЮНАЯ ЛЕДИ (рос.) (стор. 157) 1 р. на мic. 31.38 94.14 156.90
Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 

2.2. Укажіть та внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2018 року: 
► на стор. 9 біля журналу «Новое время cтраны» у складі «Бизнес - Комплект. Новый» інд. 60410 та «Бізнес - комплект. Новий» інд. 60411 
укажіть періодичність виходу - 4 р. на міс. Решта умов передплати не змінюється;

► на стор. 36-37 біля газети «Зошит» (Хмельницький) інд. 60101, 60102, 60103, 60104 укажіть періодичність виходу - 1 р. на міс. 
Зверніть увагу! - 1 раз на місяць виходить повний комплект зошитів. Решта умов передплати не змінюється;

► на стор. 46 біля газети «Люди і долі» (Луцьк) інд. 60219 зніміть обмеження по областям. На дане видання передплата приймається по всій 
території України. Решта умов передплати не змінюється.

2.3. За повідомленням видавців:
► газета «Арт - кроссворды» (Харків) інд. 21679 (стор.7 - І півр.) з червня 2018 р. не буде виходити з друку. Передплатникам червня,  
замість даного видання буде доставлятись аналогічна за тематикою газета «Потеха.ТВ» (Харків) інд. 33878. Забезпечте доставку газети 
«Потеха.ТВ» (Харків) для передплатників інд. 21679 в червні;
► В зв’язку з ануляцією прийнятої передплати на журнал «Англійська мова. Усе для репетитора» (Харків) інд. 68764 (стор.97 -ІІ півр.) з 
липня 2018 р. передплатники, які передплатили на 2018 р. Комплект журналів ВГ «ОСНОВА»  інд. 01611, та Комплект плюс журналів ВГ 
«ОСНОВА» з бібліотеками журналів інд. 01631 у складі яких був даний журнал, отримують доступ до повного електронного архіву цього 
журналу за всі попередні роки. Для цього необхідно: 
● Зареєструватися на сайті http://journal.osnova.com.ua (якщо ще не зареєстровані);
● Надіслати копію передплатної квитанції на електронну адресу site@osnova.com.ua. Обов’язково зазначити в листі електронну адресу, 
яку вказували під час реєстрації на сайті;

► журнал «Маша в стране чудес» інд. 99371 (стор.143 - І півр.) з червня 2018 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше 
оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Ёжик». Забезпечте доставку нижчеперерахованих номерів 
газети «Ёжик» для передплатників інд.  99371:
● червня - «Ёжик» №6; ● липня -  «Ёжик» №7; 
● серпня - «Ёжик» №8; ● вересня -  «Ёжик» №9;
● жовтня - «Ёжик» №10; ● листопада -  «Ёжик» №11; 
● грудня - «Ёжик» №12. 

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

● газети: 
► «Арт - кроссворды» (Харків) інд. 21679 (стор.6)
► «Моё ТВ» інд. 86807 (стор.49)

● журнали: 
► «Маша в стране чудес» інд. 99371 (стор.124)

► «Природна медицина» інд. 49292 (стор.137)

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

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

► липень - грудень: «Арт - кроссворды» (Харків) інд. 21679;
► липень - грудень: «Англійська мова. Усе для репетитора» (Харків) інд. 68764;
► червень - грудень: «Моё ТВ» інд. 86807 
► липень - грудень: «Фаховий комплект вчителя англійської мови» (Харків) інд. 90816;

● журнали: 
► січень - квітень (№№1-2): «Кордон» робочий інд. 13414;
► січень - грудень: «Молодість, краса та здоров’я» (Харків) інд. 49852 (по Каталогу І п. 2018р.);
► січень - грудень (№№1-2): «Природна медицина» інд. 49292 ;
► лютий - грудень: «Therapia» інд. 94939.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.




