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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 №6 (ВКЛАДКА №6)
Додаток до «Каталогу видань України» 2017 рік 

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

ІНДЕКС ТА НАЗВА ВИДАННЯ
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 8 міс.
Вартість приймання передплати
0.95 2.15 2.60 4.00
Вартість видання з доставкою

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ТРАВНЯ:
60083 АГРОІНДУСТРІЯ (укр., рос.) Технології вирощування сільськогосподарської 

продукції. Актуально про розвиток агробізнесу, ринки добрив, ЗЗР, техніки 
тощо
тел.(044) 580-31-19    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 38.76 116.28 232.56 310.08

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 ТРАВНЯ:
22313 БИЗНЕС (рос.) (стор. 12) 1 р. на тижд. 745.16 2 235.48 4 470.96 5 961.28

г. «Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Збірник систематизованого законодавства» (укр.) 1 р. на мic.

30249 БИЗНЕС (рос.) (стор. 12) 1 р. на тижд. 745.16 2 235.48 4 470.96 5 961.28
г. «Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации» (рос.) 1 р. на тижд.
г. «Сборник систематизированного законодательства» (рос.) 1 р. на мic.

10367 «БИЗНЕС» + «НАТАЛИ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 12) 168.48 505.44 1 010.88 1 347.84
г. «Бизнес» (рос.) 1 р. на тижд.
ж. «Натали» (рос.) 1 р. на мic.

22314 БІЗНЕС - КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 12) 749.48 2 248.44 4 496.88 5 995.84
г. «Бизнес» (рос.) 1 р. на тижд.
г. «Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Збірник систематизованого законодавства» (укр.) 1 р. на мic.
ж. «Натали» (рос.) 1 р. на мic.

33825 БИЗНЕС - КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 12) 749.48 2 248.44 4 496.88 5 995.84
г. «Бизнес» (рос.) 1 р. на тижд.
г. «Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации» (рос.) 1 р. на тижд.
г. «Сборник систематизированного законодательства» (рос.) 1 р. на мic.
ж. «Натали» (рос.) 1 р. на мic.

22319 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 12) 633.31 1 899.93 3 799.86 5 066.48
г. «Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Збірник систематизованого законодавства» (укр.) 1 р. на мic.
ж. «Натали» (рос.) 1 р. на мic.

22320 БУХГАЛТЕРСКИЙ КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 13) 633.31 1 899.93 3 799.86 5 066.48
г. «Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации» (рос.) 1 р. на тижд.
г. «Сборник систематизированного законодательства» (рос.) 1 р. на мic.
ж. «Натали» (рос.) 1 р. на мic.

86058 «БУХГАЛТЕРИЯ» + «НАТАЛИ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 13) 436.68 1 310.04 2 620.08 3 493.44
г. «Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации» (рос.) 1 р. на тижд.
ж. «Натали» (рос.) 1 р. на мic.

86059 «БУХГАЛТЕРІЯ» + «НАТАЛИ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 13) 436.68 1 310.04 2 620.08 3 493.44
г. «Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації» (укр.) 1 р. на тижд.
ж. «Натали» (рос.) 1 р. на мic.

     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати.
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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
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2.2. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України» на 2017 рік:
● газети: 

► «Демократична Україна» інд. 30663 (стор.26);
► «Команда» інд. 33780, 98828, 23119 (стор.45), «Команда» + «Футбол». Комплект інд.68902 (стор. 45);

● журнали: 
► «Віче» інд. 74254 (стор.101); 
► «Інформаційно - аналітичне видання для фахівців «Житлово - комунальне господарство України» інд. 99671 (стор.120).
Замовлення на адресу ДП “Преса” не направляйте. 
2.3. Буде проведено ануляцію за 2017 рік на нижчеперераховані:  

● газети: 
► січень - грудень: «Демократична Україна» інд. 30663; 
► січень - червень: «Українська нива» інд. 98050;

● журнали: 
► березень - грудень: «Інформаційно - аналітичне видання для фахівців «Житлово - комунальне господарство України» 
інд. 99671.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.
2.4. Внесіть уточнення до «Каталогу видань України» на 2017 рік:
► подовжіть термін приймання передплати до 10.05.2017р. на видання «Всеукраїнський науково - практичний журнал 
«Директор школи, ліцею, гімназії» інд. 23974 (стор.104). Замовлення на видання слід направити на адресу ДП «Преса» окремим 
замовленням з замовленнями на червень з приміткою “Подовжена передплата з січня”.

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ» на 2016 рік
3.1. Буде проведено ануляцію за 2016 рік на нижчеперераховані:  

● журнали: 
► січень - лютий: «Адвокат» інд. 74628; 
► січень - грудень: «Економіка і менеджмент культури» інд. 86545.

Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.


