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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №9 (ВКЛАДКА №9)
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 ЖОВТНЯ:
60781 ПРИРОДА І СУСПІЛЬСТВО (укр.)

тел.(044) 221-89-00    обсяг реклами —  8%
4 p. на мiс. 26.38 79.14 —

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ВЕРЕСНЯ:
60735 ЗОЛОТЕ ЛЕВЕНЯ (укр.) Розважально-пізнавальний журнал для дітей 4-7 років

тел.(063) 888-86-89, (044) 278-68-33   без реклами
1 p. на міс. 40.32 120.96 4 міс.  

161.28

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 ВЕРЕСНЯ:

60203 БУХГАЛТЕР 911 (укр.) (стор. 10, 15)
ХАРКІВ

1 р. на тижд. 295.00 885.00 4 міс.  
1180.00

86384 БУХГАЛТЕР 911 (рос.) (стор. 10, 14)
ХАРКІВ

1 р. на тижд. 295.00 885.00 4 міс.  
1180.00

68192 БУХГАЛТЕРСКАЯ НЕДЕЛЯ (рос.) (стор. 10, 15)
ХАРКІВ

1 р. на тижд. 390.00 1 170.00 4 міс.  
1560.00

68193 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ (укр.) (стор. 10, 15)
ХАРКІВ

1 р. на тижд. 390.00 1 170.00 4 міс.  
1560.00

95995 БЮДЖЕТНА БУХГАЛТЕРІЯ (укр.) (стор. 10, 13)
ХАРКІВ

4 р. на міс. 275.00 825.00 4 міс.  
1100.00

95994 БЮДЖЕТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ (рос.) (стор. 10, 13)
ХАРКІВ

4 р. на міс. 275.00 825.00 4 міс.  
1100.00

86672 КОМПЛЕКТ «БЮДЖЕТНА БУХГАЛТЕРІЯ» + «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ»  
у складі:  (стор. 14)

450.00 1 350.00 4 міс.  
1800.00

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. 13) 425.00 1 275.00 4 міс.  
1700.00г. «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. 14) 

450.00 1 350.00 4 міс.  
1800.00

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. 13) 425.00 1 275.00 4 міс.  
1700.00г. «Бюджетная бухгалтерия» (рос.) 4 р. на міс.

г. «Оплата труда» (рос.) 2 р. на мiс.
ХАРКІВ

37926 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ (укр.) (стор. 14, 49)
ХАРКІВ

1 р. на міс. 199.00 597.00 4 міс.  
796.00

33774 НАЛОГИ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (рос.) (стор. 14, 51)
ХАРКІВ 

2 р. на тижд. 475.00 1 425.00 4 міс.  
1900.00



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

99651 ОПЛАТА ПРАЦІ (укр.)  (стор. 13, 54)
ХАРКІВ 

2 р. на міс. 175.00 525.00 4 міс.  
700.00

99650 ОПЛАТА ТРУДА (рос.) (стор. 13, 54)
ХАРКІВ

2 р. на міс. 175.00 525.00 4 міс.  
700.00

40267 ПОДАТКИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (укр.) (стор. 14, 56)
ХАРКІВ

2 р. на тижд. 475.00 1 425.00 4 міс.  
1900.00

СОЕДИНЯЯ СЕРДЦА (укр., рос., англ.) (стор. 69)

60213 пільгова передплата для пенсіонерів, інвалідів усіх категорій, учасників ВВВ, 
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 

4 р. на мiс. 26.61 79.83 4 міс.  
106.44

60212 для інших передплатників 4 р. на мiс. 28.78 86.34 4 міс.  
115.12

 з ЖОВТНЯ:
89878 ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ (укр.) (стор. 13, 23)

ХАРКІВ тел.(057) 76-500-76   
1 р. на мic. 145.00 435.00 —

 з ЛИСТОПАДА:
98038 СОЮЗ ПЕНСІОНЕРІВ (укр., рос.) (стор. 69) 1 р. на мic. 3.33 2 міс. 

 6.66
—

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

Розділ 1.  ГАЗЕТИ УКРАЇНИ:
68938 ВКУСНО И ПРОСТО. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РЕЦЕПТОВ*** (рос.) (стор. 18) 10 р. на мic. 125.70 — —

68947 КУЗЯ*** (укр.) (стор. 43) 12 р. на міс. 60.31 — —

98927 КУЗЯ*** (рос.) (стор. 43) 12 р. на міс. 60.31 — —

89494 ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ КРОССВОРДЫ*** (рос.) (стор. 45) 12 р. на міс. 85.97 — —

68230 НАЙКРАЩІ ДИТЯЧІ КРОСВОРДИ*** (укр.) (стор. 51) 12 р. на міс. 70.43 — —

68229 ТОЛСТЫЙ ЗЯТЬ*** (рос.) (стор. 73) 10 р. на міс. 197.81 — —

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ:
97811 В ГОСТЯХ У КАЗКИ*** (укр.) (стор. 90) 12 р. на міс. 195.36 — —

97810 В ГОСТЯХ У СКАЗКИ*** (рос.) (стор. 91) 12 р. на міс. 195.36 — —

97812 КАРАМЕЛЬКИ*** (укр.) (стор. 115) 12 р. на міс. 214.80 — —

97813 КАРАМЕЛЬКИ*** (рос.) (стор. 115) 12 р. на міс. 214.80 — —

86434 МАМИНЕ СОНЕЧКО - ЖУРНАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 ДО 3 РОКІВ*** (укр.) (стор. 123) 12 р. на міс. 295.07 — —

86435 МАМИНЕ СОНЕЧКО - ЖУРНАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 2 ДО 5 РОКІВ*** (укр.) (стор. 123) 24 р. на міс. 326.69 — —

37891 НАСТОЛЬНАЯ ИГРА*** (рос.) (стор. 128) 5 р. на міс. 113.09 — —

60197 ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА*** (укр.) (стор. 132) 6 р. на міс. 140.82 — —

60198 ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА*** (укр.)  (стор. 132) 12 р. на міс. 248.42 — —

60293 ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА*** (укр.) (стор. 132)
(Видання в жовтні, листопаді не виходить. Передплату на жовтень, листопад не 
приймати)

12 р. на міс. 535.87 — —

Розділ 4. ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ:
86654 БЮЛЕТЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (Off-line)* (укр.) (стор. 160) 1 р. на мic. 255.00* 2 міс. 

 510.00*
—

48345 ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ (Off-line)* (укр.) (стор. 160) 1 р. на мic. 305.00* 2 міс. 
 610.00*

—

Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 

* Вартість видання з доставкою зазначено з урахуванням ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства 
*** Вартість видання з доставкою зазначено з урахуванням часткового оподаткування
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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. №                      . Передрук матеріалів 
із додатків до Каталогу – тільки за узгодженням з ПАТ "Укрпошта"

2.3. За повідомленням видавців:
► газета «Домашняя вкуснятина» (Кропивницький) інд. 01617 (стор. 29), яка також входить до складу комплектів: «Комплект із 8-ми 
видань» інд. 01620 (стор. 24) та «Комплект із 4-х видань» (Кропивницький) інд. 98174 (стор. 41) з серпня 2018 р. не буде виходити з друку. 
Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Домашня смакота» (Кропивницький) 
інд. 01623. Забезпечте доставку видання «Домашня смакота» (Кропивницький) передплатникам інд. 01623, 01620, 98174;

► газета «Домашняя вкуснятина» (Кропивницький) (Великоформатна) інд. 90032 (стор. 29), яка також входить до складу комплектів: «Комплект 
із 8-ми видань» інд. 01620 (стор. 24) та «Комплект із 4-х видань» (Кропивницький) інд. 98174 (стор. 41) з серпня 2018 р. не буде виходити 
з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Домашня смакота» 
(Кропивницький) (Великоформатна) інд. 90031. Забезпечте доставку видання «Домашня смакота» (Кропивницький) (Великоформатна) 
передплатникам інд. 90032, 01620, 98174;

► газета «Листи читачів про особисте» (Херсон) інд. 60230 (стор. 45) з серпня 2018 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які 
раніше оформили передплату, замість даного видання будуть доставлятись газети: «Домашня газета» (Херсон) інд. 37142 та «Нова Пенсія» 
(Херсон) інд. 37335. Забезпечте доставку видань «Домашня газета» (Херсон) та «Нова Пенсія» (Херсон) передплатникам інд. 60230;

► газета  «Письма читателей о личном» (Херсон) інд. 60231 (стор. 56) з серпня 2018 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше 
оформили передплату, замість даного видання будуть доставлятись газети: «Домашняя газета» (Херсон) інд. 98542 та «Новая Пенсия» 
(Херсон) інд. 37334. Забезпечте доставку видань «Домашняя газета» (Херсон) та «Новая Пенсия» (Херсон) передплатникам інд. 60231;

► газета «Природа і суспільство» інд. 49734 (стор. 59) з жовтня 2018 р. змінює періодичність виходу та буде виходити 4 рази на місяць. 
Передплатникам, які оформили передплату на видання «Природа і суспільство» за інд. 49734 буде здійснюватися доставка виданння 2 раза 
на місяць наступним чином:
● жовтня - «Природа і суспільство» № 21, №23; ● листопада -  «Природа і суспільство» № 25, №27; ● грудня - «Природа і суспільство»  № 29, №31. 
Передплату на видання з новою періодичністю можна оформити з жовтня за інд. 60781;

► журнал «Деньги.UA» інд. 96183 (стор. 99) з вересня 2018 р. припиняє вихід з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість 
даного видання з №17 буде доставлятись журнал «Гроші.UA» інд. 98061. Забезпечте доставку видання «Гроші.UA» передплатникам інд. 96183.

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

● газети: 
► «Домашняя вкуснятина» (Кропивницький) інд. 01617  та «Домашняя вкуснятина» (Кропивницький) (Великоформатна) інд. 90032 (стор. 29);
► «Листи читачів про особисте» (Херсон) інд. 60230 (стор. 45); 
► «Письма читателей о личном» (Херсон) інд. 60231 (стор. 56); 
► «Природа і суспільство» інд. 49734 (стор. 59); 
► «Соединяя сердца» інд. 60212, 60213 (стор. 69); 

● журнали: 
► «Вісник. Рейтинг» інд. 98113 (стор. 95);
► «Деньги.UA» інд. 96183 (стор. 99).

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

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

► серпень - грудень: «Соединяя сердца» інд. 60212, 60213;

● журнали: 
► травень-грудень: «Вісник. Рейтинг» інд. 98113;
► серпень-грудень: «Отельер - Ресторатор» інд. 99452; 
► липень-грудень: «Строительный учёт» інд. 95506, 37011; 
► червень-грудень: «Театрально - концертний Київ» інд. 37112.

Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ» на 2017 рік
3.1. Буде проведено ануляцію за 2017 рік:  

● журнал: 
► вересень-грудень: «Вісник. Рейтинг» інд. 98113.

Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.




