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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №2 (ВКЛАДКА №2)
Додаток до «Каталогу видань України» 2017 рік 

І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ» на 2017 рік  (І півріччя)  З ДОСТАВКОЮ:

Індекс та назва видання Періодичність 
виходу

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

Вартість видання з доставкою
Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:

97896 ЗВЁЗДЫ И СУДЬБЫ (рос.) Новинка! Популярне жіноче видання. 
Захоплюючі і неординарні історії про долі відомих людей, імена яких 
стали легендами, хроніки світського життя
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 3.67 11.01 22.02 44.04

61159 СРІБНА ЗЕМЛЯ (укр.) Висвітлює політичні, економічні і культурні події
(Видання в липні, серпні не виходить. Передплату на липень, серпень 
не приймати)
УЖГОРОД тел.(0312) 63-02-27, 63-01-99    обсяг реклами —  10%

1 р. на тижд. 8.97 26.91 53.82 10 міс. 
 89.70

97897 ТАЙНЫ СУДЬБЫ (рос.) Новинка! Залучіть благополуччя в родину. 
Відчуйте силу магії, використовуючи обереги, обряди. Дізнайтеся 
таємниці і загадкові історії з життя, гороскопи.
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 3.20 9.60 19.20 38.40

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
97905 АГРОПРО (укр., рос.) Економічна, юридична, податкова та інша 

інформація для успішного розвитку агробізнесу
тел.(067) 878-51-32    обсяг реклами —  25%

2 р. на мiс. 200.00 600.00 1 200.00 2 400.00

74110 ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я (укр., рос., англ.) Журнал з проблем 
екології гігієни охорони здоров’я
тел.(044) 559-34-45    без реклами

1 p. на кварт. — 33.21 66.42 132.84

86715 ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ (укр.) Науково-метод. видання для 
середньої і вищої школи
тел.(044) 451-61-42    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 мiс. 2 міс. 
 37.66

4 міс. 
 75.32

112.98 225.96

01851 НАСІННИЦТВО (укр.) Питання насінництва
тел.(044) 257-13-80    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 22.10 66.30 132.60 265.20

97901 ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ (укр.) Сучасне видання для 
успішного ведення тваринництва!
Журнал широких контактів з експертами-професіоналами: 
практиками-ветеринарами, зоотехнологами, фахівцями у сфері 
годівлі та провідними виробниками кормів і сучасного технічного 
оснащення для ферм. Зведення корисної та актуальної інформації 
для тих, хто робить перші кроки у тваринницькому бізнесі, і 
практичний помічник для досвідчених професіоналів.
тел.(044) 499-97-69    обсяг реклами —  20%

1 р. на мic. 10.75 32.25 64.50 129.00

97898 TRAVELSPY (рос.) Аналітичне видання для професіоналів 
турбізнесу
тел.(044) 545-44-44    обсяг реклами —  20%

1 р. на мic. 27.10 81.30 162.60 325.20

86515 УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО І СУЧАСНІСТЬ (укр.) Наук.-метод. видання 
для середньої та вищої школи
тел.(044) 451-61-42    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 мiс. 2 міс. 
 37.66

4 міс. 
 75.32

112.98 225.96

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

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з ЛЮТОГО:
37691 КОНФЕТКА (рос., укр.) (стор. 46)

ХАРКІВ
1 р. на мic. 14.00 42.00 84.00 11 міс.  

154.00
30501 ОДЕССКАЯ РЕКЛАМА (рос., укр.) (стор. 58)

ОДЕСА
1 р. на тижд. 11.00 33.00 66.00 11 міс.  

121.00
Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛЮТОГО:

23938 ЦУКОР УКРАЇНИ (укр., рос.) (стор. 167) 1 р. на мic. 123.76 371.28 742.56 11 міс.  
1 361.36

    Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати.
2.2. Укажіть та внесіть зміни в «Каталог видань України» на 2017 рік:
► на стор. 23 біля газети «Газета «НАШ КРАЙ» інд. 98111, 98123 укажіть періодичність виходу - 2 р. на міс. Решта умов 
передплати не змінюється;
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► на стор. 44 біля газети «Капля. Казки - розмальовки» (Дніпро) інд. 8216 укажіть мову видання - укр. Видання буде виходити 
українською мовою. Решта умов передплати не змінюється;
► на стор. 97 біля комплекту «В гостях у казки» + «Смачно та просто» укажіть передплатний індекс 97773. Решта умов 
передплати не змінюється;
► на стор. 106 біля журналу «Дзвіночок» (Івано-Франківськ) інд. 30619 зазначте максимальний термін передплати - на 12 місяців, 
вартість видання з доставкою на 12 міс. - 150.60 грн. Забезпечте приймання передплати на рік;
► журнал «Натали» (Міні формат) не буде виходити з друку. Замість даного видання передплатникам інд. 95510 (стор. 135) та 
у складі «Бизнес» + «Натали» (мини) комплект» інд. 10367 (стор.12), «Бізнес - комплект» інд. 22311, 22314 (стор.12), «Бизнес 
- комплект» інд. 33825, 22312 (стор.12), «Бухгалтерський комплект» інд. 22319, 21595 (стор.12), «Бухгалтерский комплект» 
інд. 22320, 21596 (стор.13), «Бухгалтерия» + «Натали» (мини) комплект» інд. 86058 (стор.13), «Бухгалтерія» + «Натали» (міні) 
комплект» інд. 86059 (стор.13) буде доставлятись журнал «Натали» форматом А4. Забезпечте доставку журналу «Натали» 
форматом А4 передплатникам інд. 95510, 10367, 22311, 22314,  33825, 22312, 22319, 21595, 22320, 21596, 86058, 86059;
► на стор. 162 біля журналу «Управління, економіки та забезпечення якості в фармації» (Харків) інд. 98047, 98048 зазначте 
максимальний термін передплати - на 12 місяців, вартість видання з доставкою на 12 міс. по інд. 98047 - 569.64 грн., по інд. 98048 
- 2 227.24 грн. Забезпечте приймання передплати на рік;
2.3. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України» на 2017 рік:

● газети: 
► «Бiблiотека. Цiннi папери України». Комплект» інд. 23948 (стор.11); ► «Бюлетень. Цiннi папери України» інд. 21925 (стор.18); 
► «Еда» інд. 86533, 86534 (стор.33); ► «Новая версия частного детектива» інд. 91129 (стор.58); ► «Ответы и советы» інд. 
86340, 68640 (стор.58); ► «Самурай – японські головоломки» інд. 37764 (стор.68); ► «Цінні папери України» інд. 35235 (стор.85);

● журнали: 
► «Машиностроение Украины» (Дніпро) інд. 06727 (стор.131); ► «Металл Украины» (Дніпро) інд. 21879 (стор.132); ► «Натали» 
(Міні формат) інд. 95510 (стор.135); ► «Ножницы_SCISSORS» інд. 94570 (стор.137); ► «Ринок цiнних паперiв України» інд. 
40575 (стор.149); ► «Химия Украины» (Дніпро) інд. 21880 (стор.166).
Замовлення на адресу ДП “Преса” та дирекцій УДППЗ “Укрпошта” не направляйте. 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ» на 2016 рік
3.1. За повідомленням редакцій :
► газета «Еда» інд. 86533, 86534 (стор. 32 - І п/р, стор. 27 - ІІ п/р) припиняє вихід з друку. Починаючи з листопада, передплатникам, 
які раніше оформили передплату, буде доставлятись журнал «1000 рецептов» (інд. 86701). Забезпечте доставку 
нижчеперерахованих номерів журналу «1000 рецептов» передплатникам інд. 86533, 86534 наступним чином: листопада - 
«1000 рецептов» - №1; грудня -  «1000 рецептов» - №2;
► газета «Ответы и советы» інд. 86340, 68640 (стор. 55 - І п/р, стор. 47 - ІІ п/р) припиняє вихід з друку. Починаючи з жовтня 
(№20), передплатникам, які раніше оформили передплату, буде доставлятись газета «Хозяин. Дом. Сад. Огород» (інд. 33817). 
Забезпечте доставку нижчеперерахованих номерів журналу «Хозяин. Дом. Сад. Огород» передплатникам інд. 86340, 68640 
наступним чином: жовтня - «Хозяин. Дом. Сад. Огород» - № 41; листопада - «Хозяин. Дом. Сад. Огород» - № 43, 45; грудня 
-  «Хозяин. Дом. Сад. Огород» - № 48, 50 ;
► газета «Школа кулинара» інд. 68438 (стор. 84 - І п/р.), 68143 (інф. лист №4/2016) з березня 2016 року не виходить з 
друку. В зв’язку з цим, внесіть зміни до інформації, щодо заміни даної газети, наданої в Інформаційному листі №6/2016. 
Забезпечте доставку нижчеперерахованих видань передплатникам наступним чином: 
по інд. 68438: листопада - «1000 секретов» - №22, «1000 рецептов» - №1; грудня -  «1000 секретов» - №24, 25; «1000 рецептов» - №2;
по інд. 68143: листопада - «1000 рецептов» - №1; грудня -  «1000 рецептов» - №2;
► журнал «Натали» (Міні формат) з жовтня 2016 року буде виходити з друку у форматі А4. Передплатникам  інд. 95510 
(стор. 136 - І п/р, стор. 115 - ІІ п/р) та у складі: «Бизнес» + «Натали» (мини) комплект» інд. 10367 (стор. 10 - І п/р, стор. 9 - ІІ 
п/р), «Бухгалтерия» + «Натали» (мини) комплект» інд. 86058 (стор. 10 - І п/р, стор. 9 - ІІ п/р), «Бухгалтерія» + «Натали» (міні) 
комплект» інд. 86059 (стор. 11 - І п/р, стор. 9 - ІІ п/р) буде доставлятись журнал «Натали» збільшеного формату. Забезпечте 
доставку журналу «Натали» (форматом А4) передплатникам інд. 95510, 10367, 86058, 86059;
► журнал «1000 рецептов» інд. 86701 (стор. 132) з листопада 2016 року поновлює свій вихід. Забезпечте доставку видання 
передплатникам по інд. 86701 наступним чином: 
у листопаді - «1000 рецептов» - №1; у грудні -  «1000 рецептов» - №2.
3.2. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України» на 2016 рік (ІІ п/р):

● газети: 
► «Еда» інд. 86533 (стор.27); «Ответы и советы» інд. 86340, 68640 (стор.47); «Соціаліст» інд. 86726 (стор.60);

● журнали: 
► «Натали» (Міні формат) інд. 95510 (стор.115); «Ножницы_SCISSORS» інд. 94570 (стор.117).
Замовлення на адресу ДП “Преса” не направляйте. 
3.3. Буде проведено ануляцію за 2016 рік на нижчеперераховані:  

● газети: 
► квітень - грудень: «Соціаліст» інд. 86726;

● журнали: 
► вересень - грудень: «Ножницы_SCISSORS» інд. 94570.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.

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 “Поліграфцентр”. Зам. № 341    Наклад 50 000 пр.


