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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №5 (ВКЛАДКА №5)
Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)»

І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» 
на 2022 рік (І півріччя)» З ДОСТАВКОЮ:

Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виход

1 міс. 3 міс. 6 міс. 10 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00 22.00
Вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з БЕРЕЗНЯ:
22140 АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ В УКРАИНЕ (укр., рос., англ.) Всебічне висвітлення подій 

в Україні та світі
тел.(044) 207-97-22    обсяг реклами —  25%

1 р. на 
тижд.

54.00 162.00 324.00 540.00

23399 АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ. ЗДОРОВЬЕ (укр., рос., англ.) Охорона здоров’я. 
Народнi засоби лiкування
тел.(044) 207-97-22    обсяг реклами —  10%

2 р. на мiс. 12.00 36.00 72.00 120.00

23400 «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ В УКРАИНЕ» + «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ. 
ЗДОРОВЬЕ». КОМПЛЕКТ у складі: 

63.00 189.00 378.00 630.00

г. «Аргументы и Факты в Украине» (укр., рос., англ.) 1 р. на тижд.
г. «Аргументы и Факты. Здоровье» (укр., рос., англ.) 2 р. на мiс.
тел.(044) 207-97-22    обсяг реклами —  10 — 25%

76920 НЕХАЙ ГОВОРЯТЬ (укр.) Видання для дозвілля
ХАРКІВ тел.(050) 591-01-14    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

80.77 242.31 484.62 807.70

 з КВІТНЯ:
68944 КОПЕЙКА. ТВ ПРОГРАММА И СОВЕТЫ (рос.) Для читачів видання «Копійка. ТВ 

Програма», лише на 3 місяці (квітень, травень, червень) діє унікальна пропозиція  - 
13 номерів за ціною 10, що дозволяє заощадити близько 20% коштів
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

13 р. на 
кварт.

— 42.10 — —

68945 КОПІЙКА. ТВ ПРОГРАМА ТА ПОРАДИ (укр.) Для читачів видання «Копійка. ТВ 
Програма», лише на 3 місяці (квітень, травень, червень) діє унікальна пропозиція  - 
13 номерів за ціною 10, що дозволяє заощадити близько 20% коштів
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

13 р. на 
кварт.

— 42.10 — —

68923 ПОДІЇ ТИЖНЯ. ПІДСУМКИ І ФАКТИ. ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНО-
РОЗВАЖАЛЬНА ГАЗЕТА (укр.) Для читачів видання «Події тижня. Підсумки і 
факти», лише на 3 місяці (квітень, травень, червень) діє унікальна пропозиція  - 13 
номерів за ціною 10, що дозволяє заощадити близько 20% коштів
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

13 р. на 
кварт.

— 140.30 — —

68939 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. ИТОГИ И ФАКТЫ. ВСЕУКРАИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО 
- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА (рос.) Для читачів видання «Події тижня. Підсумки 
і факти», лише на 3 місяці (квітень, травень, червень) діє унікальна пропозиція  - 13 
номерів за ціною 10, що дозволяє заощадити близько 20% коштів
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

13 р. на 
кварт.

— 140.30 — —

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з БЕРЕЗНЯ:
76919 НЕВІДОМИЙ СВІТ (укр.) Психологія, філософія, здоров’я

ХАРКІВ тел.(098) 213-96-99    обсяг реклами —  5%
1 р. на мic. 238.96 716.88 1 433.76 2 389.60

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» 
на 2022 рік (І півріччя)»

2.1. За повідомленням видавців:
►  з  січня 2022 р. видання виходять українською мовою під новою назвою, а саме:
газети: 
• «Однак, життя!» інд.76049 (стор.54), інд.76757 («Дочасна передплата»), інд.16002 («Акційне видання»);
• «1000 дрібниць» інд.76051 (стор.73), інд.76131 («Дочасна передплата»), інд.16003 («Акційне видання»);
• «1000 дрібниць дачнику» інд.76052 (стор.73), інд.76132 («Дочасна передплата»), інд.16004 («Акційне видання»);
• «1000 дрібниць кулінару» інд.76053 (стор.73), інд.76134 («Дочасна передплата»), інд.16005 («Акційне видання»).
Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)» по інд.76049, 76051, 76052, 76053  - вкажіть мову 
видань - (укр.) та внесіть зміни у назви видань. Решта умов передплати не змінюється;
► газета «Девчата» інд.76440 (стор.27), інд.76758 («Дочасна передплата»), інд.16065 («Акційне видання») з січня 2022 року не буде 
виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Однак, життя!» 
інд.88513. Забезпечте доставку видання «Однак, життя!» передплатникам по інд.76440, 76758, 16065.
2.2. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на 
2022 рік (І півріччя)»:

●газети: 
► «Девчата» інд.76440 (стор.27), інд.16065 («Акційне видання»).
Замовлення на адресу ДП «Преса» не направляйте. 

Реєстраційне свідоцтво Серія КВ № 23766-13606ПР від 15.02.2019 р. видане Міністерством юстиції України. Засновник і видавець – АТ «Укрпошта», адреса: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001.  Набір та верстка - відділ каталогів АТ «Укрпошта». 
Віддруковано у ТОВ «ПРЕС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД», адреса: вул. Чехова, 12-А, м. Вінниця, 21035. Наклад 35 000. Зам. №. 2140038. Передрук матеріалів із додатків до Каталогу – тільки за узгодженням з АТ «Укрпошта»
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