ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №3 (ВКЛАДКА №3)

Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2020 рік (І півріччя)»
І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»
на 2020 рік (І півріччя)» З ДОСТАВКОЮ:
Індекс та назва видання

1 міс.
3 міс.
6 міс.
12 міс.
Вартість приймання передплати
3.60
8.20
10.00
15.30
Вартість видання з доставкою

Періодичність
виходу

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:

01211 АВТОДВОР (рос., укр.) Всеукраїнська аграрна газета. Помічник господаря та
інженера. Якісне обслуговування авто, трактора, комбайна
ХАРКІВ тел.(050) 300-31-69
обсяг реклами — 40%
68413 КВІТУЧА САДИБА (укр.) Широкий асортимент насіння, овочів, квітів, посадковий
матеріал рослин, які можна замовити за каталогами в газеті
ХАРКІВ тел.(066) 062-06-89
без реклами
23071 РЕКЛАМА НА СЕЛО (укр., рос.) Всеукраїнська газета для спеціалістів АПК
ХАРКІВ тел.(057) 712-01-35
обсяг реклами — 50%
35020 Я САМ(А) (укр.) Ігровий часопис для саморозвитку дітей 5-10 років
(Видання в січнi, березні, травні, липні, вересні, листопаді не виходить. Передплату
на січень, березень, травень, липень, вересень, листопад не приймати)
тел.(067) 586-09-33
без реклами

1 р. на мic.

8.81

26.43

52.86

105.72

1 р. на мic.

14.11

42.33

84.66

169.32

2 р. на мiс.

3.06

9.18

18.36

36.72

1 р. на мic.

38.52

115.56

231.12

—

74018 ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ / JOURNAL OF
THE NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE (укр., рос., англ.)
(Передплата приймається тільки на березень, червень, вересень, грудень. На
решту місяців передплата не приймається.)
тел.(050) 442-64-90
без реклами
60341 INTELLIGENT FARMING (укр.) Інтелектуальні рішення в агробізнесі!
(Передплата приймається тільки на лютий, травень, серпень, жовтень. На решту
місяців передплата не приймається.)
тел.(044) 229-05-54
обсяг реклами — 15%
98128 LANDLORD (укр.) Перше ділове інформаційно-аналітичне видання для лідерів
аграрного бізнесу
тел.(044) 332-26-67
обсяг реклами — 30%
76327 МЄГАТУР / MEGATOUR (укр., англ.) Охота, рибалка, туризм та відпочинок
тел.(067) 324-80-46
обсяг реклами — 25%
76325 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (укр., англ.) Охорона довкілля. Дослідження та
оцінка впливу екологічної безпеки
тел.(099) 604-01-69
обсяг реклами — 30%
РАДНИК В СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ (укр., рос.)
76326 передплата на півріччя та рік, додатково Е-журнал – 50% знижка (доступ до
електронної версії, зразків документів, правової бази, можливості поставити
питання 24/7)
тел.(044) 451-85-71
обсяг реклами — 10%

1 р. на мic.

111.95

335.85

4 міс.
447.80

—

1 р. на мic.

128.43

385.29

4 міс.
513.72

—

1 р. на мic.

93.12

279.36

558.72 1 117.44

1 p. на
кварт.
1 р. на мic.

—

61.95

123.90

247.80

20.17

60.51

121.02

242.04

1 р. на мic.

—

—

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:

2 972.57 5 945.14

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»
на 2020 рік (І півріччя)»

2.1. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ:

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з ЛЮТОГО:

ОДЕССКАЯ РЕКЛАМА (рос., укр.) (стор. 63)
ОДЕСА
30501 щомісячна передплата

1 р. на тижд.

60169 передплата на півріччя
95704 ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА - ЕКСПЕРТ у складі: (стор. 89)
г. «Юридическая практика» (рос.)
г. «Судовий вісник - Юридична практика» (укр.)
ж. «Український юрист» (укр.)
ж. «The Ukrainian Journal of Business Law» (англ.)

1 р. на тижд.
1 р. на мic.
1 р. на мic.
1 р. на мic.

18.00

54.00

108.00

—

—

105.00

11 міс.
198.00
—

452.44 1 357.32 2 714.64 11 міс.
4 976.84

Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати.
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2.2. За повідомленням видавців:
► газета «Новые нормативные акты» інд.91561 (стор.62) з 2020 р. не буде виходити з друку. Дане видання входить до складу
комплекту: «Юридична практика - Експерт» інд.95704 (стор.89). Передплатникам, які оформили передплату на цей комплект необхідно
повернути різницю у вартості видання з доставкою по інд.95704 у сумі - 43 грн. 65 коп. на 1 міс. Розрахунки та повернення різниці у
вартості видання по раніше прийнятій передплаті будуть направлені на адреси філій АТ «Укрпошта» відповідно до прийнятих замовлень.
Забезпечте повернення передплатникам різниці у вартості видання по інд.95704;
► газета «Телезамок» (Львів) інд.21639 (стор.81) з 2020 р. буде виходити під
назвою «Телевізійний замок».
Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» у назву видання. Решта умов передплати не змінюється.
Забезпечте доставку газети з назвою «Телевізійний замок» передплатникам інд.21639;
► журнал «Автоматическая сварка» інд.70031 (стор.92) з 2020 р. буде виходити під назвою «Автоматичне зварювання».
Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» у назву видання та вкажіть мову видання - (укр., рос., англ.).
Забезпечте доставку журналу з назвою «Автоматичне зварювання» передплатникам інд.70031;
► журнал «Нефтерынок» інд.21955 (стор.147) з 2020 р. буде виходити під
назвою «Нефтяной рынок». Внесіть
зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» у назву видання. Решта умов передплати не змінюється.
Забезпечте доставку журналу з назвою «Нефтяной рынок» передплатникам інд.21955;
► журнал «Современная АЗС» інд.01698 (стор.161) з 2020 р. буде виходити під назвою «Современная автозаправочная
станция». Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» у назву видання. Решта умов передплати не змінюється.
Забезпечте доставку журналу з назвою «Современная автозаправочная станция» передплатникам інд.01698;
► журнал «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» інд.74475 (стор.164) з 2020 р. буде виходити під назвою
«Технічна діагностика та неруйнівний контроль». Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» у назву видання.
Забезпечте доставку журналу з назвою «Технічна діагностика та неруйнівний контроль» передплатникам інд.74475;
► журнал «Современная электрометаллургия» інд.70693 (стор.161) з 2020 р. буде виходити під
назвою
«Сучасна електрометалургія». Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» у назву видання.
Забезпечте доставку журналу з назвою «Сучасна електрометалургія» передплатникам інд.70693;

2.3. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на
2020 рік (І півріччя)»:
●газети:
► «Еко - газета» інд.60844 (стор.35);
► «За правду і справедливість» інд.60003 (стор.40);
► «Личный счёт» інд.91423 (стор.53);
► «Молодь України» інд.60980, 60378 (стор.58);
► «Молодь України. Хмельниччина» інд.76067 (стор.58);
► «Новые нормативные акты» інд.91561 (стор.62);
► «Рабочая газета» інд.61008 (стор.70);
► «1000 секретов. Заготовки» інд.86704 (стор.83);

● журнали:
► «Бібліотека «СонцеСад»» інд.86144 (стор.95);
► «Вісник будівельника (будівництво: контроль та нагляд)» інд.60132 (стор.102);
► «Журнал Еспо» інд.60843 (стор.122);
► «Мой прекрасный сад» інд.95615 (стор.144);
► «Наше небо» інд.22819 (стор.146);
► «Преміум - Комплект» інд.60210 (стор.155);
► «Стоматолог інфо» (Харків) інд.96277 (стор.162).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ «Укрпошта» не направляйте.

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 2019 рік

3.1. За повідомленням видавців:

► згідно з рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва з 28 листопада 2019 р. припинено випуск газети «Робочая газета» інд.61008.
Про подальші дії буде повідомлено додатково;
►
журнал «Управляющие системы и машины» інд. 71008 (стор.150) пройшов перереєстрацію і з №3 (281)
2019 р.
виходить під новою назвою «Control Systems and Computers / Управляющие системы и машины».
Внесіть зміни до
«Каталогу видань України «Преса поштою» на 2019 рік (ІІ півріччя)» по інд.71008 у назву видання.
Забезпечте доставку журналу з назвою «Control Systems and Computers / Управляющие системы и машины» передплатникам інд.71008.

3.2. Буде проведено ануляцію за 2019 рік на нижчеперераховані:
●газети:
► грудень: «Еко - газета» інд.60844;
► листопад-грудень: «Планета Ф» (Львів) інд.98076;

● журнали:
► грудень: «Журнал Еспо» інд.60843.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.
2

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 Державному видавництві «Преса України», адреса: просп. Перемоги, 50, м. Київ, 03047. Наклад 35 000. Зам. № 0125934. Передрук матеріалів із додатків до Каталогу – тільки за узгодженням з АТ "Укрпошта"

