ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №4 (ВКЛАДКА №4)

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

Періодичність
виходу

1 міс.

3 міс.

6 міс.

9 міс.

67.86

203.58

407.16

610.74

122.52

367.56

735.12 1 102.68

109.60

328.80

5 міс.
548.00

Вартість приймання передплати
3.60
8.20
10.00
15.30
Вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з КВІТНЯ:
61008 РАБОЧАЯ ГАЗЕТА (рос., укр.) Захист інтересів людини праці та її громадянських
прав
тел.(044) 594-07-35
обсяг реклами — 10%

3 р. на
тижд.

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з КВІТНЯ:
1 р. на мic.
76340 VITAGURU (укр., англ.) Здорове харчування - енергія твого життя
тел.(067) 443-45-95
обсяг реклами — 30%
91147 THE UNIVERSE. SPACE. TECH (укр.) Всесвіт. Дослідження сонячної системи. 1 р. на мic.
Космонавтика. Технології
(Видання в червні, серпні, жовтні, грудні не виходить. Передплату на червень,
серпень, жовтень, грудень не приймати)
тел.(067) 736-90-02
обсяг реклами — 2%

—

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

2.1. Укажіть та внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2020 рік (І півріччя)»:

► на стор. 181 (в друкованому варіанті каталогу) біля інд.76077 «Теоретическая и экспериментальная химия» - зазначте правильну
вартість видання з доставкою на: 2 місяці - 134.40* грн., 4 місяці - 268.80* грн., 6 місяців - 403.20* грн., 12 місяців - 806.40* грн. Решта
умов передплати не змінюється.
* Вартість видання з доставкою зазначено з урахуванням ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства

2.2. За повідомленням видавців:

► на стор. 17 біля газети «Бабушкин компот. Крупные клетки» інд.89243 (стор.17) зніміть приписку про зміщення нумерації. Видання буде
доставлятись передплатникам без зміщення нумерації відносно місяця передплати. Решта умов передплати не змінюється;
► російськомовний варіант газети «Водитель - авто» (Кропивницький) інд.68982 (стор.26) з лютого 2020 р. не буде виходити з друку.
Передплатникам замість даного видання буде доставлятись україномовний варіант газети «Водій - авто» (Кропивницький) інд.68917.
Забезпечте доставку видання «Водій - авто» (Кропивницький) передплатникам інд.68982;
► газета «Секретная история» інд.99216 (стор.72)
з березня 2020 р. не буде виходити з друку. Передплатникам,
які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Загадки истории» інд.68560.
Забезпечте
доставку
газети
«Загадки
истории»
передплатникам
по
інд.99216
наступним
чином:
● березня - «Загадки истории» №11, №13; ● квітня - «Загадки истории» №15, №17; ● травня - «Загадки истории» №19, №21, №22; ● червня «Загадки истории» №24, №26; ● липня - «Загадки истории» №28, 30; ● серпня - «Загадки истории» №33, №35; ● вересня - «Загадки истории»
№37, №39; ● жовтня - «Загадки истории» №41, №42, №44; ● листопада - «Загадки истории» №46, №48; ● грудня - «Загадки истории» №50, №52;
► на стор. 77 біля інд.76276 «Слуга природи» - укажіть інший номер телефону (050) 729-70-80. Решта умов передплати не змінюється
► в інф. листі №3/2020 біля інд.76325 «Оцінка впливу на довкілля» - укажіть інший номер телефону (050) 729-70-80. Решта умов
передплати не змінюється;
► газета «1000 секретов. Всё для тебя» інд.89854 (стор.83)
з лютого 2020 р. не буде виходити з друку.
Передплатникам, які раніше оформили передплату, буде здійснюватись доставка газет із заміною на інші видання.
Забезпечте
доставку
нижчеперерахованих
видань
передплатникам
по
інд.89854
наступним
чином:
● лютого - «1000 секретов» №3, №4; ● березня - «1000 секретов» №5, №6; ● квітня - «1000 секретов» №7, №8, №9; ● травня - «1000 секретов»
№10, №11; ● червня - «1000 секретов» №12, №13; ● липня - «1000 секретов» №14, №15; ● серпня - «1000 секретов» №16, №17; ● вересня
- «1000 секретов» №18, №19; ● жовтня - «1000 секретов» №20, №21, №22; ● листопада - «1000 секретов» №23, №24; ● грудня - «1000
секретов» №25, №26, «Дарья» - №24, №25;
► журнал «Вестник зоологии» інд.74084 (стор.101) пройшов перереєстрацію і з січня 2020 р. буде виходити під новою назвою «Zoodiversity».
Забезпечте доставку журналу з назвою «Zoodiversity» передплатникам інд.74084;
► журнал «Журнал головного механіка» інд.76084, 76085 (стор.116) в 2020 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які
раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись журнал «Журнал головного інженера» інд.98151.
Забезпечте доставку видання «Журнал головного інженера» передплатникам по інд.76084, 76085 наступним чином:
● лютого - «Журнал головного інженера» №2; ● квітня - «Журнал головного інженера» №4; ● червня - «Журнал головного інженера» №6; ●
серпня - «Журнал головного інженера» №8; ● жовтня - «Журнал головного інженера» №10; ● грудня - «Журнал головного інженера» №12;
► журнал «Пожежна безпека» інд.76092, 76093 (стор.117) в 2020 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше
оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись журнал «Охорона праці і пожежна безпека» інд.49609.
Забезпечте доставку журналу «Охорона праці і пожежна безпека» передплатникам по інд.76092, 76093 наступним чином:
● лютого - «Охорона праці і пожежна безпека» №2; ● квітня - «Охорона праці і пожежна безпека» №4; ● червня - «Охорона праці і пожежна
безпека» №6; ● серпня - «Охорона праці і пожежна безпека» №8; ● жовтня - «Охорона праці і пожежна безпека» №10; ● грудня - «Охорона
праці і пожежна безпека» №12;
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► журнал «Кадровик Лайт» інд.86786, 86888 (стор.127) з січня 2020 р. не буде виходити з друку. Передплатникам,
які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись журнал «Кадровик.ЮА» інд.01158.
Забезпечте доставку журналу «Кадровик.ЮА» передплатникам по інд.86786, 86888;
► журнал «Довідник економіста» інд.08058, 89353 (стор.128) в 2020 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які
раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись журнал «Управління фінансами» інд.76096.
Забезпечте доставку журналу «Управління фінансами» передплатникам по інд.08058, 89353;
► журнал «Інженер медичного закладу» інд.60741 (стор.155) з січня 2020 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які
раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись журнал «Охорона праці і пожежна безпека» інд.49609.
Забезпечте доставку журналу «Охорона праці і пожежна безпека» передплатникам по інд.60741.

2.3. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на
2020 рік (І півріччя)»:
●газети:

► «Водитель - авто» (Кропивницький) інд.68982 (стор.26);
► «Народный целитель. Спецвыпуск» (Запоріжжя) інд.37288 (стор.60);
► «Секретная история» інд.99216 (стор.72);
► «1000 секретов. Всё для тебя» інд.89854 (стор.83);

● журнали:

► «Безпечне підприємство і виробництво» інд.76080 (стор.128);
► «Вісник. Офіційно про податки» інд.22599 (стор.103);
► «Довідник економіста» інд.08058, 89353 (стор.128);
► «Это вкусно» інд.49276, 49277 (стор.121);
► «Журнал головного механіка» інд.76084 (стор.116);
► «З турботою про жінку» інд.49321 (стор.125);
► «Зовнішньоекономічна діяльність і митниця» інд.76100 (стор.129);
► «Інженер медичного закладу» інд.60741 (стор.155);
► «Кадровик Лайт» інд.86786 (стор.127);
► «Картотека законодавства України» інд.91133, 90742 (стор.131);
► «Модное рукоделие» інд.91130 (стор.144);
► «Практика проведення публічних закупівель» інд.76086 (стор.116);
► «Пожежна безпека» інд.76092 (стор.117);
► «Студії мистецтвознавчі» інд.91247 (стор.162);
► «Фінансові інструменти компанії» інд.76099 (стор.129).

● електронні видання:

► «Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics» інд.60676, 60675 (стор.181).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ «Укрпошта» не направляйте.

2.4. Буде проведено ануляцію за 2020 рік на нижчеперераховані:
●газети:

► січень-грудень: «Народный целитель. Спецвыпуск» (Запоріжжя) інд.37288;

● журнали:

► лютий-грудень (№№7-48): «Вісник. Офіційно про податки» інд.22599;
► січень-грудень: «Это вкусно» інд.49276, 49277, 37028;
► січень-грудень: «Картотека законодавства України» інд.91133, 90742;
► січень-грудень: «Практика проведення публічних закупівель» інд.76086;
► липень-грудень: «Студії мистецтвознавчі» інд.91247.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.

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

3.1. За повідомленням видавців:

► з березня 2020 року відновлено випуск видання «Робочая газета» інд.61008. В якості компенсаціїї передплатникам грудня 2019 року
будуть доставлятися номери газети за березень 2020р.
Забезпечте доставку газети «Робочая газета»інд.61008 у березні для передплатників грудня 2019 року.

3.2. Буде проведено ануляцію за 2019 рік на нижчеперераховані:
●газети:

► травень-грудень: «Народный целитель. Спецвыпуск» (Запоріжжя) інд.37288;
► травень-грудень: «Целитель +» (Запоріжжя) інд.23983.

● журнали:

► серпень-грудень: «Это вкусно» інд.49276, 49277, 37028.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.
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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"

