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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 №4 (ВКЛАДКА №4)
Додаток до «Каталогу видань України» 2017 рік 

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

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

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
37670 АГРОПАРТНЁР УКРАИНА (рос., укр.) Інформаційне видання для фахівців 

агросектору
ХЕРСОН тел.(0552) 31-94-79    обсяг реклами —  40%

1 р. на тижд. 10.00 30.00 60.00 120.00

89907 ВДВОЁМ (рос.)
тел.(044) 583-16-02    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
тижні

8.94 26.82 53.64 107.28

60001 ЕДА. ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ (рос.) Збірник рецептів на будь-який смак, 
різноманітні варіанти заготовок не лише сезонних овочів та фруктів, але й 
грибів, м’яса, риби. Поради з економного господарювання
тел.(098) 493-78-70    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 4.99 14.97 29.94 59.88

60003 ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ (укр., рос.)
тел.(0472) 32-01-11    без реклами

1 р. на тижд. 10.28 30.84 61.68 123.36

97923 КОМПЛЕКТ у складі:
г. «Високий Замок» (укр.) Тижневик, див. анотацію до інд.30640
ж. «Маловідома історія: далеке і близьке» (укр.) Див. анотацію до інд.98035
ЛЬВІВ тел.(0322) 34-90-00, 34-90-04 обсяг реклами —  5%

1 р. на тижд.
1 р. на мic.

18.52 55.56 111.12 222.24

98077 КОНСУЛЬТАНТ БУХГАЛТЕРА - ПРАКТИКА (укр.) Інформаційне видання
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(052) 585-33-21    без реклами

1 р. на тижд. 112.67 338.01 676.02 1 352.04

86702 МАГИЯ ЛЮБВИ (рос.) Новинка! Передплатіть прямо зараз та залучіть в 
життя успіх, любов, здоров’я, гроші
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

97928 МІСТИКА, ІСТОРІЯ, ФАКТИ (МІФ) (укр.) Історія, сенсації, містика, рецепти, 
кросворди (Передплата на адреси передплатників Волинської, Вінницької, 
Закарпатської, Житомирської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, 
Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Київської, Кіровоградської, 
Черкаської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, 
Херсонської, Харківської, Чернігівської, Донецької та Луганської обл.)
ЛУЦЬК тел.(0332) 71-25-82    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 1.25 3.75 7.50 15.00

97946 САД ГОРОД НАСІННЯ (укр.) Поради по догляду за садом, городом, квітами, 
ландшафтний дизайн, насіння, поради щодо ведення господарства 
(Передплата на адреси передплатників Волинської, Вінницької, Закарпатської, 
Житомирської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Чернівецької, 
Івано-Франківської, Хмельницької, Київської, Кіровоградської, Полтавської, 
Черкаської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, 
Одеської, Херсонської, Харківської та Чернігівської обл.)
ЛУЦЬК тел.(0332) 71-25-82    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 4.16 12.48 24.96 49.92

60011 СЕЛЯНСЬКА УКРАЇНА (укр., рос.) Інформаційне видання про сільське 
господарство
(Видання в січнi не виходить. Передплату на січень не приймати)
тел.(050) 447-88-16    без реклами

1 р. на мic. 1.73 5.19 10.38 11 міс.
 19.03

60013 СЕЛЯНСЬКА УКРАЇНА ЗАХІД (укр., рос.) Інформаційне видання про сільське 
господарство
(Видання в січнi не виходить. Передплату на січень не приймати)
тел.(050) 447-88-16    без реклами

1 р. на мic. 1.73 5.19 10.38 11 міс.
 19.03

60012 СЕЛЯНСЬКА УКРАЇНА СХІД (укр., рос.) Інформаційне видання про сільське 
господарство
(Видання в січнi не виходить. Передплату на січень не приймати)
тел.(050) 447-88-16    без реклами

1 р. на мic. 1.73 5.19 10.38 11 міс.
 19.03

68438 СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ. ДАЧА (рос.) Найдоступніша газета порадниця для 
садівників, городників, квітникарів
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 1.23 3.69 7.38 14.76

68143 СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ. КУХНЯ (рос.) Найдоступніша газета вишуканих та 
простих, корисних та смачних страв на будь-який смак. Рецепти читачів
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 1.23 3.69 7.38 14.76

97934 УПРАВДОМ (рос.) “УПРАВДОМ” - експерт в галузі ЖКГ. Нас читають усі - від 
начальника ЖЕКу і голови ОСББ до директора водоканалу і міністра
тел.(044) 593-68-10    обсяг реклами —  14%

2 р. на мic. 81.74 245.22 490.44 980.88

97935 УПРАВДОМ (укр.) “УПРАВДОМ” - експерт в галузі ЖКГ. Нас читають усі - від 
начальника ЖЕКу і голови ОСББ до директора водоканалу і міністра
тел.(044) 593-68-10    обсяг реклами —  14%

2 р. на мic. 81.74 245.22 490.44 980.88
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12

 з ЛЮТОГО:
97949 ГОЛОС КРАЇНИ (укр., рос.) Загальнополітичне, з питань економіки та бізнесу

ХАРКІВ тел.(095) 118-11-24    обсяг реклами —  20%
1 р. на тижд. 15.16 45.48 90.96 11 міс. 

166.76
60009 НАША СЛОБОЖАНЩИНА (укр., рос.) Газета про реалії сільського життя і 

допомогу
ХАРКІВ тел.(093) 455-56-44    без реклами

1 р. на мic. 3.53 10.59 21.18 11 міс. 
38.83

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
68552 ДОБІРКА АКТУАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ (укр.) 

Інформування зацікавлених осіб по питаннях, пов’язаних із сільським 
господарством. Передплата приймається до 01.03.2017р.
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(0512) 76-73-55    обсяг реклами —  10%

1 p. на 
кварт.

— 28.76 57.52 115.04

97922 ДОБРІ НАПОЇ (укр.) Якщо  споживати тільки добрі напої, то й життя буде 
добрим! Журнал розповідає читачам про напої, популярні у різних країнах 
світу, - алкогольні й безалкогольні. Однією з цілей журналу “Добрі напої” є 
формування високої культури споживання алкогольних напоїв, причому 
як широко відомих, так і тих, про які наразі знаємо недостатньо. Читачі 
також дізнаються про традиції виноробства й пивоваріння, про досягнення 
українських і зарубіжних фахівців цих галузей. Пропонуємо також чимало 
унікальних рецептів, із допомогою яких читачі зможуть приготувати вдома 
смачні вина, наливки та настоянки, а також різноманітні безалкогольні напої
ЛЬВІВ тел.(0322) 34-90-00, 34-90-04    обсяг реклами —  5%

1 p. на 
кварт.

— 3.00 6.00 12.00

97924 КОМПЛЕКТ у складі: 
ж. «Добрі напої» (укр.) Див. анотацію до інд.97922
ж. «Добра кухня» (укр.) Див. анотацію до інд.89115
ЛЬВІВ тел.(0322) 34-90-00, 34-90-04 обсяг реклами —  5%

1 p. на кварт.
1 р. на мic.

— 13.95 27.90 55.80

22567 СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ (укр.) Результати досліджень 
інфраструктури якості
(Передплата приймається тільки на березень, червень, вересень, грудень. 
На решту місяців передплата не приймається.)
тел.(044) 450-67-19    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 153.76 461.28 4 міс.
 615.04

—

86701 1000 РЕЦЕПТОВ (рос.) Новинка! Збірник рецептів для приготування дуже 
смачних страв. Лише перевірені рецепти читачів.
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

74541 УКРАЇНА: АСПЕКТИ ПРАЦI (укр.) Реформування соцiально-трудових вiдносин
(Передплата приймається тільки на березень, червень, вересень, грудень. 
На решту місяців передплата не приймається.)
тел.(044) 234-03-02    обсяг реклами —  0.5%

1 р. на мic. 48.66 145.98 4 міс.
 194.64

—

97930 ХРИСТИЯНСЬКА СІМ’Я (укр.) Всебічне розповсюдження християнських 
принципів та світогляду для побудови міцних взаємовідносин в родинах
ЧЕРКАСИ тел.(0472) 73-87-52, 73-87-53    обсяг реклами —  1%

1 p. на 2 мiс. 2 міс.
 25.00

4 міс.
 50.00

75.00 150.00

 з ЛЮТОГО:
96207 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА - КЛЮЧИ К СОВЕРШЕНСТВУ (рос., укр.) Бойовий 

спорт, зброя, рукопашна, бойові операції
ХАРКІВ тел.(057) 750-89-90    обсяг реклами —  20%

1 р. на мic. 82.66 247.98 495.96 11 міс. 
909.26

 з БЕРЕЗНЯ:
60002 ЗАЛІЗНИЧНЕ ПОСТАЧАННЯ (укр., рос.) Галузеве видання для фахівців 

залізничного транспорту
ХАРКІВ тел.(057) 720-59-08    обсяг реклами —  50%

1 p. на 2 мiс. 2 міс.
 62.66

4 міс.
 125.32

187.98 10 міс. 
313.30

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 СІЧНЯ:
30282 33 - Й КАНАЛ (укр., рос.) (стор. 79)

ВІННИЦЯ
1 р. на тижд. 15.57 46.71 93.42 186.84

 з ЛЮТОГО:
68415 БЛИСКАВКА СХІД - ЗАХІД (укр.) (стор.13)

ЛЬВІВ
1 р. на тижд. 19.25 57.75 115.50 11 міс. 

211.75
86705 «БЛИСКАВКА СХІД – ЗАХІД» + «ДОБРИЙ ЛІКАР». КОМПЛЕКТ у складі: 

(стор.13)
25.00 75.00 150.00 11 міс. 

275.00
г. «Блискавка Схід - Захід» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Добрий лікар» (укр.) 2 р. на мiс.
ЛЬВІВ

86706 «БЛИСКАВКА СХІД – ЗАХІД» + «ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.14) 23.00 69.00 138.00 11 міс. 
253.00г. «Блискавка Схід - Захід» (укр.) 1 р. на тижд.

г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ
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 з ЛЮТОГО:
97949 ГОЛОС КРАЇНИ (укр., рос.) Загальнополітичне, з питань економіки та бізнесу

ХАРКІВ тел.(095) 118-11-24    обсяг реклами —  20%
1 р. на тижд. 15.16 45.48 90.96 11 міс. 

166.76
60009 НАША СЛОБОЖАНЩИНА (укр., рос.) Газета про реалії сільського життя і 

допомогу
ХАРКІВ тел.(093) 455-56-44    без реклами

1 р. на мic. 3.53 10.59 21.18 11 міс. 
38.83

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
68552 ДОБІРКА АКТУАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ (укр.) 

Інформування зацікавлених осіб по питаннях, пов’язаних із сільським 
господарством. Передплата приймається до 01.03.2017р.
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(0512) 76-73-55    обсяг реклами —  10%

1 p. на 
кварт.

— 28.76 57.52 115.04

97922 ДОБРІ НАПОЇ (укр.) Якщо  споживати тільки добрі напої, то й життя буде 
добрим! Журнал розповідає читачам про напої, популярні у різних країнах 
світу, - алкогольні й безалкогольні. Однією з цілей журналу “Добрі напої” є 
формування високої культури споживання алкогольних напоїв, причому 
як широко відомих, так і тих, про які наразі знаємо недостатньо. Читачі 
також дізнаються про традиції виноробства й пивоваріння, про досягнення 
українських і зарубіжних фахівців цих галузей. Пропонуємо також чимало 
унікальних рецептів, із допомогою яких читачі зможуть приготувати вдома 
смачні вина, наливки та настоянки, а також різноманітні безалкогольні напої
ЛЬВІВ тел.(0322) 34-90-00, 34-90-04    обсяг реклами —  5%

1 p. на 
кварт.

— 3.00 6.00 12.00

97924 КОМПЛЕКТ у складі: 
ж. «Добрі напої» (укр.) Див. анотацію до інд.97922
ж. «Добра кухня» (укр.) Див. анотацію до інд.89115
ЛЬВІВ тел.(0322) 34-90-00, 34-90-04 обсяг реклами —  5%

1 p. на кварт.
1 р. на мic.

— 13.95 27.90 55.80

22567 СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ (укр.) Результати досліджень 
інфраструктури якості
(Передплата приймається тільки на березень, червень, вересень, грудень. 
На решту місяців передплата не приймається.)
тел.(044) 450-67-19    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 153.76 461.28 4 міс.
 615.04

—

86701 1000 РЕЦЕПТОВ (рос.) Новинка! Збірник рецептів для приготування дуже 
смачних страв. Лише перевірені рецепти читачів.
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

74541 УКРАЇНА: АСПЕКТИ ПРАЦI (укр.) Реформування соцiально-трудових вiдносин
(Передплата приймається тільки на березень, червень, вересень, грудень. 
На решту місяців передплата не приймається.)
тел.(044) 234-03-02    обсяг реклами —  0.5%

1 р. на мic. 48.66 145.98 4 міс.
 194.64

—

97930 ХРИСТИЯНСЬКА СІМ’Я (укр.) Всебічне розповсюдження християнських 
принципів та світогляду для побудови міцних взаємовідносин в родинах
ЧЕРКАСИ тел.(0472) 73-87-52, 73-87-53    обсяг реклами —  1%

1 p. на 2 мiс. 2 міс.
 25.00

4 міс.
 50.00

75.00 150.00

 з ЛЮТОГО:
96207 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА - КЛЮЧИ К СОВЕРШЕНСТВУ (рос., укр.) Бойовий 

спорт, зброя, рукопашна, бойові операції
ХАРКІВ тел.(057) 750-89-90    обсяг реклами —  20%

1 р. на мic. 82.66 247.98 495.96 11 міс. 
909.26

 з БЕРЕЗНЯ:
60002 ЗАЛІЗНИЧНЕ ПОСТАЧАННЯ (укр., рос.) Галузеве видання для фахівців 

залізничного транспорту
ХАРКІВ тел.(057) 720-59-08    обсяг реклами —  50%

1 p. на 2 мiс. 2 міс.
 62.66

4 міс.
 125.32

187.98 10 міс. 
313.30

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 СІЧНЯ:
30282 33 - Й КАНАЛ (укр., рос.) (стор. 79)

ВІННИЦЯ
1 р. на тижд. 15.57 46.71 93.42 186.84

 з ЛЮТОГО:
68415 БЛИСКАВКА СХІД - ЗАХІД (укр.) (стор.13)

ЛЬВІВ
1 р. на тижд. 19.25 57.75 115.50 11 міс. 

211.75
86705 «БЛИСКАВКА СХІД – ЗАХІД» + «ДОБРИЙ ЛІКАР». КОМПЛЕКТ у складі: 

(стор.13)
25.00 75.00 150.00 11 міс. 

275.00
г. «Блискавка Схід - Захід» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Добрий лікар» (укр.) 2 р. на мiс.
ЛЬВІВ

86706 «БЛИСКАВКА СХІД – ЗАХІД» + «ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.14) 23.00 69.00 138.00 11 міс. 
253.00г. «Блискавка Схід - Захід» (укр.) 1 р. на тижд.

г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

97714 «БЛИСКАВКА СХІД – ЗАХІД» + «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ 
ЛЮДИНИ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.14)

23.50 70.50 141.00 11 міс. 
258.50

г. «Блискавка Схід - Захід» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

86709 «БЛИСКАВКА СХІД – ЗАХІД» + «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ». КОМПЛЕКТ у 
складі: (стор.14)

23.00 69.00 138.00 11 міс. 
253.00

г. «Блискавка Схід - Захід» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

97710 «ДОБРИЙ ЛІКАР» + «БЛИСКАВКА СХІД — ЗАХІД». КОМПЛЕКТ у складі: 
(стор.30) 

25.00 75.00 150.00 11 міс. 
275.00

г. «Добрий лікар» (укр.) 2 р. на мiс.
г. «Блискавка Схід - Захід» (укр.) 1 р. на тижд.
ЛЬВІВ

98184 «ДОБРИЙ ЛІКАР» + «ЕКСПРЕС». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.30) 26.00 78.00 156.00 11 міс. 
286.00

г. «Добрий лікар» (укр.) 2 р. на мiс.
г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
ЛЬВІВ

97715 «ДОБРИЙ ЛІКАР» + «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ». 
КОМПЛЕКТ у складі: (стор.30)

12.75 38.25 76.50 11 міс. 
140.25

г. «Добрий лікар» (укр.) 2 р. на мiс.
г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

97705 «ДОБРИЙ ЛІКАР» + «ЕКСПРЕС» + «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ». 
КОМПЛЕКТ у складі: (стор.31) 

29.00 87.00 174.00 11 міс. 
319.00

г. «Добрий лікар» (укр.) 2 р. на мiс.
г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

33938 ЕКСПРЕС (укр.) (стор.33)
ЛЬВІВ

1 р. на тижд. 21.00 63.00 126.00 11 міс. 
231.00

37944 «ЕКСПРЕС» + «ДОБРИЙ ЛІКАР». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.33) 26.00 78.00 156.00 11 міс. 
286.00

г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Добрий лікар» (укр.) 2 р. на мiс.
ЛЬВІВ

86407 «ЕКСПРЕС» + «ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.34) 24.00 72.00 144.00 11 міс. 
264.00

г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

68972 «ЕКСПРЕС» + «ІСТОРІЯ ПЛЮС». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.34) 23.50 70.50 141.00 11 міс. 
258.50

г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Історія плюс» (укр., рос.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

86408 «ЕКСПРЕС» + «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ». КОМПЛЕКТ 
у складі: (стор.34)

24.00 72.00 144.00 11 міс. 
264.00

г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

89122 «ЕКСПРЕС» + «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.34) 24.00 72.00 144.00 11 міс. 
264.00

г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ
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ІНДЕКС ТА НАЗВА ВИДАННЯ
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86409 «ЕКСПРЕС» + «СІЛЬСЬКА ПРАВДА ПЛЮС». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.34) 23.50 70.50 141.00 11 міс. 
258.50

г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Сільська правда плюс» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

68091 «ЕКСПРЕС» + «ДОБРИЙ ЛІКАР» + «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ». 
КОМПЛЕКТ у складі: (стор.34)

29.00 87.00 174.00 11 міс. 
319.00

г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Добрий лікар» (укр.) 2 р. на мiс.
г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

98190 «ЕКСПРЕС» + «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + 
«ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.35)

26.00 78.00 156.00 11 міс. 
286.00

г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

97700 «ЕКСПРЕС» + «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «ІСТОРІЯ ПЛЮС». КОМПЛЕКТ 
у складі: (стор.35)

26.00 78.00 156.00 11 міс. 
286.00

г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Історія плюс» (укр., рос.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

21636 ЖІНОЧИЙ ПОРАДНИК (укр.) (стор.37)
ЛЬВІВ

1 р. на мic. 5.50 16.50 33.00 11 міс. 
60.50

97720 «ЖІНОЧИЙ ПОРАДНИК» + «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ». КОМПЛЕКТ у 
складі: (стор.37)

10.00 30.00 60.00 11 міс. 
110.00

г. «Жіночий порадник» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

68967 ЗАЙЧИК (укр., рос.) (стор.38)
ЛЬВІВ

1 р. на мic. 5.75 17.25 34.50 11 міс. 
63.25

97711 «ЗАЙЧИК» + «БЛИСКАВКА СХІД - ЗАХІД». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.38) 23.00 69.00 138.00 11 міс. 
253.00г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.

г. «Блискавка Схід - Захід» (укр.) 1 р. на тижд.
ЛЬВІВ

98185 «ЗАЙЧИК» + «ЕКСПРЕС». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.38) 24.00 72.00 144.00 11 міс. 
264.00г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.

г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
ЛЬВІВ

97716 «ЗАЙЧИК» + «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ». КОМПЛЕКТ 
у складі: (стор.39)

10.00 30.00 60.00 11 міс. 
110.00

г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

97721 «ЗАЙЧИК» + «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.39) 10.00 30.00 60.00 11 міс. 
110.00г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.

г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

68966 ІСТОРІЯ ПЛЮС (укр., рос.) (стор.43)
ЛЬВІВ

1 р. на мic. 4.75 14.25 28.50 11 міс. 
52.25

98186 «ІСТОРІЯ ПЛЮС» + «ЕКСПРЕС». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.43) 23.50 70.50 141.00 11 міс. 
258.50г. «Історія плюс» (укр., рос.) 1 р. на мic.

г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
ЛЬВІВ

97717 «ІСТОРІЯ ПЛЮС» + «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ». 
КОМПЛЕКТ у складі: (стор.43) 

9.75 29.25 58.50 11 міс. 
107.25

г. «Історія плюс» (укр., рос.) 1 р. на мic.
г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ
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97719 «ІСТОРІЯ ПЛЮС» + «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ». КОМПЛЕКТ у складі: 
(стор.43) 

10.00 30.00 60.00 11 міс. 
110.00

г. «Історія плюс» (укр., рос.) 1 р. на мic.
г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

89453 МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ (укр.) (стор.54)
ЛЬВІВ

1 р. на мic. 5.75 17.25 34.50 11 міс. 
63.25

86708 «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «БЛИСКАВКА СХІД – 
ЗАХІД». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.54) 

23.50 70.50 141.00 11 міс. 
258.50

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Блискавка Схід - Захід» (укр.) 1 р. на тижд.
ЛЬВІВ

86712 «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «ДОБРИЙ ЛІКАР». 
КОМПЛЕКТ у складі: (стор.54) 

12.75 38.25 76.50 11 міс. 
140.25

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Добрий лікар» (укр.) 2 р. на мiс.
ЛЬВІВ

86714 «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ 
у складі: (стор.54)  

10.00 30.00 60.00 11 міс. 
110.00

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

97701 «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «ЕКСПРЕС». КОМПЛЕКТ 
у складі: (стор.54)  

24.00 72.00 144.00 11 міс. 
264.00

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
ЛЬВІВ

86720 «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «ІСТОРІЯ ПЛЮС». 
КОМПЛЕКТ у складі: (стор.55)  

9.75 29.25 58.50 11 міс. 
107.25

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Історія плюс» (укр., рос.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

86722 «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «ПОРАДНИК 
ГОСПОДАРЯ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.55)  

10.00 30.00 60.00 11 міс. 
110.00

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

97702 «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «ЕКСПРЕС» + 
«ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.55) 

26.00 78.00 156.00 11 міс. 
286.00

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

89126 ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ (укр.) (стор.61)
ЛЬВІВ

1 р. на мic. 4.50 13.50 27.00 11 міс. 
49.50

97712 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «БЛИСКАВКА СХІД – ЗАХІД». КОМПЛЕКТ у 
складі: (стор.61) 

23.00 69.00 138.00 11 міс. 
253.00

г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Блискавка Схід - Захід» (укр.) 1 р. на тижд.
ЛЬВІВ

98187 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «ЕКСПРЕС». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.61) 24.00 72.00 144.00 11 міс. 
264.00

г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
ЛЬВІВ

86718 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «ЖІНОЧИЙ ПОРАДНИК». КОМПЛЕКТ у 
складі: (стор.62) 

10.00 30.00 60.00 11 міс. 
110.00

г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Жіночий порадник» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ
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86716 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.62) 10.00 30.00 60.00 11 міс. 
110.00

г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

86721 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «ІСТОРІЯ ПЛЮС». КОМПЛЕКТ у складі: 
(стор.62) 

10.00 30.00 60.00 11 міс. 
110.00

г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Історія плюс» (укр., рос.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

97718 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ 
ЛЮДИНИ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.62) 

10.00 30.00 60.00 11 міс. 
110.00

г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

98188 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «ЕКСПРЕС» + «ДОБРИЙ ЛІКАР». 
КОМПЛЕКТ у складі: (стор.62) 

29.00 87.00 174.00 11 міс. 
319.00

г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Добрий лікар» (укр.) 2 р. на мiс.
ЛЬВІВ    

98189 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «ЕКСПРЕС» + «ІСТОРІЯ ПЛЮС». КОМПЛЕКТ 
у складі: (стор.62) 

26.00 78.00 156.00 11 міс. 
286.00

г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Історія плюс» (укр., рос.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

97704 «СІЛЬСЬКА ПРАВДА ПЛЮС» + «ЕКСПРЕС». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.71) 23.50 70.50 141.00 11 міс. 
258.50

г. «Сільська правда плюс» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
ЛЬВІВ

 з КВІТНЯ:
86710 «БЛИСКАВКА СХІД – ЗАХІД» + «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ 

СМАЧНОЇ КУХНІ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.14) 
— 69.00 138.00 9 міс. 

207.00
г. «Блискавка Схід - Захід» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
ЛЬВІВ

97722 «ДОБРИЙ ЛІКАР» + «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ». 
КОМПЛЕКТ у складі: (стор.31) 

— 39.00 78.00 9 міс. 
117.00

г. «Добрий лікар» (укр.) 2 р. на мiс.
г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
ЛЬВІВ

68973 «ЕКСПРЕС» + «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ». 
КОМПЛЕКТ у складі: (стор.34) 

— 72.00 144.00 9 міс. 
216.00

г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
ЛЬВІВ

97725 «ЕКСПРЕС» + «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + 
«ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.35) 

— 78.00 156.00 9 міс. 
234.00

г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

97708 «ЖІНОЧИЙ ПОРАДНИК» + «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ 
КУХНІ».  КОМПЛЕКТ у складі: (стор.37) 

— 30.00 60.00 9 міс. 
90.00

г. «Жіночий порадник» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
ЛЬВІВ
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97723 «ЗАЙЧИК» + «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ». 
КОМПЛЕКТ у складі: (стор.39) 

— 30.00 60.00 9 міс. 
90.00

г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
ЛЬВІВ

97707 «МОЯ СПОВІДЬ. ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ» + «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. 
СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.55) 

— 30.00 60.00 9 міс. 
90.00

г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
ЛЬВІВ

97726 «ПОРАДНИК ГОСПОДАРЯ» + «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ 
СМАЧНОЇ КУХНІ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.62) 

— 30.00 60.00 9 міс. 
90.00

г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
ЛЬВІВ

49480 РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ (укр.) (стор.66)
ЛЬВІВ

7 р. на півр. — 18.75 37.50 9 міс. 
56.25

97713 «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + «БЛИСКАВКА 
СХІД - ЗАХІД». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.66) 

— 69.00 138.00 9 міс. 
207.00

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
г. «Блискавка Схід - Захід» (укр.) 1 р. на тижд.
ЛЬВІВ

86713 «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + «ДОБРИЙ ЛІКАР». 
КОМПЛЕКТ у складі: (стор.66) 

— 39.00 78.00 9 міс. 
117.00

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
г. «Добрий лікар» (укр.) 2 р. на мiс.
ЛЬВІВ

97724 «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + «ЕКСПРЕС» + 
«ЗАЙЧИК». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.67) 

— 78.00 156.00 9 міс. 
234.00

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

97703 «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + «ЕКСПРЕС». 
КОМПЛЕКТ у складі: (стор.67) 

— 72.00 144.00 9 міс. 
216.00

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
г. «Експрес» (укр.) 1 р. на тижд.
ЛЬВІВ

89127 «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + «ЖІНОЧИЙ 
ПОРАДНИК». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.67) 

— 30.00 60.00 9 міс. 
90.00

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
г. «Жіночий порадник» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

86717 «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + «ЗАЙЧИК». 
КОМПЛЕКТ у складі: (стор.67) 

— 30.00 60.00 9 міс. 
90.00

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
г. «Зайчик» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

68092 «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + «МОЯ СПОВІДЬ. 
ГАЗЕТА ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.67) 

— 30.00 60.00 9 міс. 
90.00

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
г. «Моя сповідь. Газета віруючої людини» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

86724 «РЕЦЕПТИ ГОСПОДИНІ. СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ КУХНІ» + «ПОРАДНИК 
ГОСПОДАРЯ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор.67) 

— 30.00 60.00 9 міс. 
90.00

г. «Рецепти господині. Секрети смачної кухні» (укр.) 7 р. на півр.
г. «Порадник господаря» (укр.) 1 р. на мic.
ЛЬВІВ

     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати.
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2.2. Укажіть та внесіть зміни в «Каталог видань України» на 2017 рік:
► у розділі Номери телефонів для довідок з питань передплати біля Полтавської дирекції УДППЗ “Укрпошта” укажіть правильні 
номери телефонів - (0532) 60-80-91; факс: (0532) 60-80-54;
► на стор. Т-12, Т-28 в тематичному покажчику та на стор А-8 алфавітному покажчику біля назви видання «Офіційний вісник України» 
укажіть правильні номери сторінок - 139, 173;
► на стор. П-2 в індексному покажчику біля індексу 48345 укажіть правильний номер сторінки - 173;
► газета «Вдвоём» з січня буде виходити - 2 рази на тиждень. Передплатникам видань «Вдвоём» інд. 49235, 49326 (стор.18) та 
«Успехи и поражения» + «Вдвоём».Комплект  інд. 49637 (стор.81) будуть доставлятись тільки непарні номери (крім №13). Зробіть 
приписку біля зазначених індексів - (непарні номери) та забезпечте доставку  газети відповідним чином. Решта умов передплати не 
змінюється;  
► Зверніть увагу на особливості приймання передплати на корпоративні видання ПАТ «Укрзалізниця» (стор.50-51):
- оформлення передплати здійснюється не тільки для мешканців зазначених областей, а й самих обласних центрів. 
- оформлення передплати можливе по виданнях:
● «МАГІСТРАЛЬ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» + «МАГІСТРАЛЬ-РЕГІОНАЛЬНА ПАТ«УКРЗАЛІЗНИЦЯ». КОМПЛЕКТ (інд. 97737, 97743) 
оформлення передплати можливе також для жителів, підприємств та організацій Львівської області
● «МАГІСТРАЛЬ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» + «МАГІСТРАЛЬ-РЕГІОНАЛЬНА ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». КОМПЛЕКТ (інд. 97742, 97748)  
оформлення передплати можливе також для жителів Харківської області,
● «МАГІСТРАЛЬ-РЕГІОНАЛЬНА ПАТ«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (інд. 97736) оформлення передплати можливе також для жителів Харківської 
області.
    Забезпечте приймання передплати відповідно до даних уточнень; 
►на стор. 171 біля книги «Монети України 1992-2016» інд. 98170 правильну анотацію - “Максим Загреба. Ілюстрований каталог з 
ринковими цінами на монети. 12-те видання, 2017 р., 166 стор. Папір крейдовий. М’яка обкладинка. Формат 105х150 мм”. Решта 
умов передплати не змінюється.

2.3. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України» на 2017 рік:
● газети: 

► «Поштівка» інд. 98066 (стор.63);
► «Украинский филворд» інд. 97799 (стор.80);

● журнали: 
►«Бджола, здоров’я, апітерапія» (Харків) інд. 99541 (стор.94);
►«Лабораторна діагностика» інд. 40802 (стор.127);
►«Надзвичайна ситуація» інд. 48375, 68749 (стор.135), інд. 61026 (стор.173)
►«Своя игра» (Харків) інд. 37263 (стор. 151);
►«Твій малюк» інд. 49647, 49648, 49655 (стор.156).
Замовлення на адресу ДП “Преса” та дирекцій УДППЗ “Укрпошта” не направляйте. 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ» на 2016 рік

3.1. За повідомленням редакції:
► газета «Товариш» інд. 40102 (стор. 74 - І п/р, стор. - 64 - ІІ п/р.) з листопада не виходить з друку. Передплатникам, які оформили 
передплату, буде доставлятись газета «За правду та справедливість» (інд. 60003). Забезпечте доставку видання передплатникам 
наступним чином:
листопада - «За правду та справедливість» №№ 1 - 2;
грудня - «За правду та справедливість» №№ 3 - 4.

3.2. Буде проведено ануляцію за 2016 рік на нижчеперераховані:  
● журнали: 

► березень - грудень: «Адвокат» інд. 74628;
► серпень - грудень: «Своя игра» (Харків) інд. 37263.

Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.
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Адреса редакції: вул. Г. Кірпи, 2-а, м. Київ, 03999. Друкарня ТОВ “Поліграфцентр”. Зам. № 398  Наклад 50 000 пр.


