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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 №9 (ВКЛАДКА №9)
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. 6 міс.
Вартість приймання передплати

1.48 3.38 4.10
Вартість видання з доставкою

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:
60154 ГУБКА БОБ И ЕГО ДРУЗЬЯ (рос.) Пригоди юморного героя Губки Боба Квадратні 

Штани
тел.(044) 503-29-00  без реклами

1 р. на 
мic.

24.47 73.41 146.82

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СЕРПНЯ:
60138 ЄДНІСТЬ ПОКОЛІНЬ (укр.) Розважально-інформаційна газета для пенсіонерів

тел.(044) 501-85-01  без реклами 
1 р. на 

мic.
2.42 7.26 5 міс.  

14.52

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СЕРПНЯ:
86385 ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ (укр.)

ХАРКІВ тел.(057) 765-00-76    обсяг реклами —  5%
1 р. на 

мic.
30.00 90.00 5 міс.  

150.00
49276 ЭТО ВКУСНО (рос.) Вишукані страви, кращі рецепти та поради професіоналів 

(Видання в грудні не виходить. Передплату на грудень не приймати)
тел.(044) 498-98-80 обсяг реклами —  20%

1 р. на 
мic.

15.08 45.24 4 міс.  
60.32

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ» на ІІ півріччя 2017 року
2.1. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ:                   

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СЕРПНЯ:
40344 «КП» В УКРАИНЕ (рос.) (стор. 43) 4 р. на 

тижд.
88.00 264.00 5 міс.  

440.00
23038 «КП» В УКРАИНЕ. ЗАПАДНОУКРАИНСКИЙ ВЫПУСК (рос.) (стор. 43) 

(Передплата на адреси передплатників Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, 
Чернівецької, Волинської, Рівненської, Закарпатської областей) 
ЛЬВІВ

4 р. на 
тижд.

88.00 264.00 5 міс.  
440.00

30072 НОВА ЗОРЯ (укр.)  (стор.53) 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 

1 р. на 
тижд.

13.92 41.76 5 міс. 
 69.60

09596 ТЕЛЕСЕНСАЦІЯ (укр., рос.) (стор.72) 
ВІННИЦЯ 

1 р. на 
тижд.

16.28 48.84 5 міс.  
81.40

40280 ФУТБОЛ (рос.) (стор. 76) 2 р. на 
тижд.

69.99 209.97 5 міс.  
349.95

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СЕРПНЯ:
95410 ЮНАЯ ЛЕДИ (рос.) (стор. 153) 1 р. на 

мic.
26.94 80.82 5 міс.  

134.70 
     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 

2.2. Укажіть та внесіть зміни в «Каталог видань України» на ІІ півріччя 2017 року:
► біля журналу «Фінансовий контроль» інд. 89107, 08934, 89106 (стор. 150) - зніміть приписку місяця невиходу - липень. 
Протягом 2 півріччя 2017 року буде випущено 6 номерів журналу. Забезпечте приймання передплати на 2 півріччя на 6 
номерів журналу «Фінансовий контроль».  
Вартість видання з доставкою на 6 міс.: 
по інд. 89107 - 216.84 грн., по інд. 08934 - 410.68 грн., по інд. 89106 - 414.84 грн.  
Зверніть увагу на дані уточнення при направленні замовлень по вказаних індексах журналу. Замовлення з доставкою з липня 
будуть виконані за зазначеними умовами передплати;
► журнал «Губка Боб и его друзья» інд. 89819 (стор.105 - І п/р) з червня 2017 року змінює періодичність виходу та буде виходити 
з періодичністю 1 раз на місяць. У зв’язку з цим, передплатникам буде доставлятись журнал «Губка Боб и его друзья» лише 1 раз 
на місяць. Передплатникам, які оформили передплату на журнал у І півріччі по інд. 89819, необхідно буде повернути різницю  
у вартості видання з доставкою у сумі  - 23 грн. 65 коп. - за 1 місяць. Розрахунки на повернення різниці у вартості видання з 
доставкою по раніше прийнятій передплаті будуть направлені на адреси ПАТ “Укрпошта” відповідно до прийнятих замовлень. 
Просимо забезпечити повернення передплатникам різниці у вартості видання по інд. 89819 в залежності від терміну, на який 
була оформлена передплата.
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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
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2.3. За повідомленням редакцій:
► газета «Советы и секреты. Кухня» інд. 68143 (стор. 68 - ІІ п/р) припиняє вихід з друку. Починаючи з липня (№7), передплатникам, 
які раніше оформили передплату, буде доставлятись газета «1000 Секретов». Забезпечте доставку нижчеперерахованих номерів 
газети «1000 Секретов» для передплатників інд. 68143 наступним чином:  
● липня - «1000 Секретов» - №15;  
● серпня - «1000 Секретов» - №17;  
● вересня - «1000 Секретов» - №19;  
● жовтня - «1000 Секретов» - №21;  
● листопада - «1000 Секретов» - №23;  
● грудня - «1000 Секретов» - №25;
► журнал «Серцева недостатність» інд. 49291 (стор. 152 - І п/р) пройшов перереєстрацію і з 28.02.2017 року буде виходити 
під новою назвою «Серцева недостатність та коморбітні стани». Забезпечте доставку журнала з назвою «Серцева 
недостатність та коморбітні стани» передплатникам інд. 49291;
► журнал «Судоку» інд. 98997 (стор.155 - І п/р, стор.141 - ІІ п/р)  у 2017 році зменшує кількість виходів з 26 до 24 виходів на рік. 
З метою забезпечення передплатників відповідною кількістю номерів видань, буде проведена компенсація. Забезпечте доставку 
журналів для передплатників наступним чином:
● червня - №12/2017 «Судоку» та №5/2017 «Добрые советы. Судоку», 
● липня - №13/2017 «Судоку» та №14/2017 «Судоку», 
● серпня - №15/2017 «Судоку»,   №16/2017 «Судоку» та №7/2017 «Добрые советы. Судоку», 
● вересня - №17/2017 «Судоку» та №18/2017 «Судоку», 
● жовтня - №19/2017 «Судоку» та №20/2017 «Судоку», 
● листопада - №21/2017 «Судоку» та №22/2017 «Судоку», 
● грудня - №23/2017 «Судоку» та №24/2017 «Судоку».
► видавець журналу «3/9 Царство» (стор. 157 -158 - І п/р) припиняє випуск російськомовного варіанту видання. Передплатникам, 
які раніше оформили передплату по інд. 97764, 97765, 97894, 97771, 68233, буде доставлятись україномовний варіант цього видання. 
Забезпечте доставку україномовної версії журналу «3/9 Царство»» передплатникам інд. 97764, 97765, 97894, 97771, 68233.
2.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України» на 2017 рік:

● газети: 
► «Голос Країни» (Харків) інд. 97949 (інф. Лист №4 - І п/р, стор.21 - ІІ п/р); 
► «Донецкие новости» інд. 33622 (стор. 30 - ІІ п/р); 
► «Советы и секреты. Кухня» інд. 68143 (стор. 68 - ІІ п/р);

● журнали:   
► «Губка Боб и его друзья» інд. 89819 (стор. 105 - І п/р); 
► «Дерматологія та венерологія» інд. 33821 (стор. 106 - І п/р, стор. 98 - ІІ п/р); 
► «Dora The Explorer» інд. 98019 (стор. 111 - І п/р); 
► «Selfie-няшки» (Львів) інд. 98142 (стор. 152 - І п/р, стор. 138 - ІІ п/р).
Замовлення на адресу ДП “Преса” та дирекцій ПАТ “Укрпошта” не направляйте. 
2.5. Буде проведено ануляцію за 2017 рік на нижчеперераховані:  

● газети: 
► червень - грудень: «Голос Країни» (Харків) інд. 97949; 
► липень - грудень: «Донецкие новости» інд. 33622.

● журнали:  
► січень - травень:  «Губка Боб и его друзья» інд. 89819, 31076; 
► січень - грудень: «Дерматологія та венерологія» інд. 33821; 
► січень - грудень: «Dora The Explorer» інд. 98019;  
► травень - грудень: «Selfie-няшки» (Львів) інд. 98142.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.


