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ІНДЕКС ТА НАЗВА ВИДАННЯ
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
Вартість приймання передплати
0.90 2.10 2.55 3.90

Вартість видання з доставкою

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №10 (ВКЛАДКА №10)
Додаток до «Каталогу видань України» 2017 рік 

І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ» на ІІ півріччя 2017 року  З ДОСТАВКОЮ:

Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 4 міс.
Вартість приймання 

передплати
1.48 3.38 4.10

Вартість видання з 
доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з ВЕРЕСНЯ:
 
 

60213 
 

60212

СОЕДИНЯЯ СЕРДЦА ( рос., укр., англ.) Інформаційно-розважальне видання
тел.(093) 531-40-40 обсяг реклами —  5%
пільгова передплата для пенсіонерів, інвалідів усіх категорій, учасників ВВВ, 
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 
для і нших передплатників 

 
 

2 р. на мiс. 
 

2 р. на мiс.

 
 

5.60 
 

6.20

 
 

16.80 
 

18.60

 
 

22.40 
 

24.80
60153 ЗОШИТ (укр.) В клітинку на 12 аркушів

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ тел.(0800) 501-641 безкоштовно    обсяг реклами —  1%
1 р. на мic. 3.60 10.80 14.40

60152 ЗОШИТ (укр.) В клітинку на 18 аркушів
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ тел.(0800) 501-641 безкоштовно    обсяг реклами —  1%

1 р. на мic. 4.35 13.05 17.40

60151 ЗОШИТ (укр.) В клітинку на 24 аркуші
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ тел.(0800) 501-641 безкоштовно    обсяг реклами —  1%

1 р. на мic. 4.95 14.85 19.80

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ВЕРЕСНЯ:
74668 КАРАНТИН І ЗАХИСТ РОСЛИН (укр.) Питання карантину і захисту с/г культур

тел.(044) 257-13-80    обсяг реклами —  5%
1 р. на мic. 22.79 68.37 91.16

60185 КОМПЛЕКТ ПРОФЕСІЙНИЙ у складі:  
ж. «Овощеводство» (рос.) 
ж. «Огородник» (рос.)
тел.(044) 499-97-69 обсяг реклами —  20%

 
1 р. на мic. 
1 р. на мic.

25.09 75.27 100.36

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЖОВТНЯ:
60157 ПОРАДНИК + ЗДОРОВ’Я (укр.) Господарство, пенсії, рецепти, здоров’я, долі 

(Передплата на адреси передплатників Волинської, Вінницької, Донецької, 
Закарпатської, Житомирської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, 
Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Київської, Кіровоградської, 
Полтавської, Черкаської, Сумської,  Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, 
Одеської, Херсонської, Харківської та Чернігівської обл.)
ЛУЦЬК тел.(0332) 71-25-82    обсяг реклами —  20%

1 р. на мic. 4.43 13.29 —

60156 ТВІЙ ВИБІР ТВ (укр.) Життя і люди, долі, поради, пенсії, програма ТБ  
(Передплата на адреси передплатників Волинської, Вінницької, Закарпатської, 
Житомирської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Чернівецької, Івано-
Франківської, Хмельницької, Київської, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської, 
Сумської,  Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Харківської та 
Чернігівської обл.)
ЛУЦЬК тел.(0332) 78-42-22    обсяг реклами —  20%

1 р. на тижд. 13.48 40.44 —

     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 
ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ» на 2017 рІк :

2.1. За повідомленням редакцій:
►газета «Магия любви» інд. 86702 (стор. 47 - ІІ п/р) припиняє вихід з друку. Починаючи з серпня (№8), передплатникам які 
раніше оформили передплату, буде доставлятись газета «Магия денег». Забезпечте доставку нижчеперерахованих  номерів 
газети «Магия денег» для передплатників інд. 86702 наступним чином:
- серпня - «Магия денег» - №8; 
- вересня - «Магия денег» - №9; 
- жовтня - «Магия денег» - №10; 
- листопада - «Магия денег» - №11; 
- грудня - «Магия денег» - №12;
►газета «Советы и секреты. Дача» інд. 68438 (стор. 68 - ІІ п/р) припиняє вихід з друку. Починаючи з серпня (№8), передплатникам 
які раніше оформили передплату, буде доставлятись газета «Пенсионер-Дачник». Забезпечте доставку нижчеперерахованих  
номерів газети «Пенсионер - Дачник» для передплатників інд. 68438 наступним чином:
- серпня - «Пенсионер - Дачник» - №8; 
- вересня - «Пенсионер - Дачник» - №9; 
- жовтня - «Пенсионер - Дачник» - №10; 
- листопада - «Пенсионер - Дачник» - №11; 
- грудня - «Пенсионер - Дачник» - №12;
►газета «Телепрограмма» інд. 33606 (стор. 72 - ІІ п/р) припиняє свій вихід з 26.07.2017 року. Передплатникам, які раніше 
оформили передплату, буде доставлятися видання «Телепрограмма удобная». Забезпечте доставку газети «Телепрограмма 
удобная» передплатникам інд. 33606;
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ІНДЕКС ТА НАЗВА ВИДАННЯ
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
Вартість приймання передплати
0.95 2.15 2.60 4.00
Вартість видання з доставкою

Реєстраційне свідоцтво №10229 видане 05.08.2005 р. Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Засновник і видавець – Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань «Преса» 
Адреса редакції: вул. Г. Кірпи, 2-а, м. Київ, 03999. Друкарня ТОВ “Мега поліграф”. Зам. № ___  Наклад 50 000 пр.

2.2. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України» на 2017 рік:

● газети: 
►«День - Day» інд. 40032 (стор.23 - ІІ п/р); 

● журнали: 
►«Кошки-мышки» (Львів) інд. 98138 (стор. 117 - ІІ п/р); 
►«Кроссэрудит» (Львів) інд. 60018 (стор. 117 - ІІ п/р);   
►«Математичні методи та фізико-механічні поля» (Львів) інд. 8271 (стор. 121 - ІІ п/р); 
►«Профілактична та дитяча стоматологія» (Львів) інд. 49281 (стор. 135 - ІІ п/р).
Замовлення на адресу ДП “Преса” та дирекцій ПАТ “Укрпошта” не направляйте. 
2.3. Буде проведено ануляцію за 2017 рік на нижчеперераховані:  

● газети: 
► серпень - грудень: «День - Day» інд. 40032;

● журнали:  
► серпень - грудень: «Кошки-мышки» (Львів) інд. 98138;  
► серпень - грудень: «Кроссэрудит» (Львів) інд. 60018; 
► січень - грудень: «Математичні методи та фізико-механічні поля» (Львів) інд. 8271; 
► січень - грудень: «Профілактична та дитяча стоматологія» (Львів) інд. 49281; 
►травень - грудень: «Русский язык и литература в средней и высшей школе» інд. 98169.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.


