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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 №7 (ВКЛАДКА №7)
Додаток до «Каталогу видань України» 2017 рік 

І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ» на ІІ півріччя 2017 року З ДОСТАВКОЮ:

ІНДЕКС ТА НАЗВА ВИДАННЯ
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

1.48 3.38 4.10
Вартість видання з доставкою

Розділ 2.  ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:
60132 ВІСНИК БУДІВЕЛЬНИКА (БУДІВНИЦТВО: КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД) (укр., рос.) 

Формування єдиної інтегрованої позиції учасників будівництва та контролюючих і 
наглядових служб з питань організації і виконання будівельних робіт
(Передплата приймається тільки на серпень, листопад. На решту місяців передплата 
не приймається.)
тел.(044) 286-10-75    без реклами

1 р. на 
мic.

110.47 2 міс.
 220.94

—

60130 ЛЕВЧИК (укр.) Головний герой журналу Левчик веде своїх друзів-читачів у чудовий 
світ розмальовок, коміксів, загадок, головоломок, карикатур, забав і казок. Видання 
цікаве і для дітей, і для їх батьків
ЛЬВІВ тел.(0322) 34-90-00, 34-90-04    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

5.35 16.05 32.10

74576 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ГОСПОДАРСТВО І ПРАВО (укр.) Науково-практичний 
господарсько-правовий журнал
тел.(068) 119-54-39    обсяг реклами —  1%

1 р. на 
мic.

105.48 316.44 632.88

60134 ПРОБЛЕМИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ (укр., рос., англ.) Нові наукові дослідження галузі 
всесвітня історія
(Передплата приймається тільки на серпень, грудень. На решту місяців передплата 
не приймається.)
тел.(044) 235-44-99    без реклами

1 р. на 
мic.

57.49 2 міс.
 114.98

—

06355 HAND & NAILS (рос.) Провідний український журнал для професіоналів нігтьової індустрії
тел.(044) 594-96-96    обсяг реклами —  36%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс.
 46.15

4 міс.
 92.30

138.45

06350 YOUR HAIR (рос.) Журнал для перукарів та їх клієнтів
тел.(044) 594-96-96    обсяг реклами —  37%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс.
 48.16

4 міс.
 96.32

144.48

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

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:
08710 КРОСВОРД - КЛУБ (укр., рос.) (стор. 44)

ВІННИЦЯ
1 р. на 

мic.
7.62 22.86 45.72

99693 100 СКАНВОРДОВ (укр., рос.) (стор. 69)
ВІННИЦЯ

1 р. на 
мic.

11.42 34.26 68.52

30282 33 - Й КАНАЛ (укр., рос.) (стор. 73)
ВІННИЦЯ

1 р. на 
тижд.

18.58 55.74 111.48

     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати.
2.2. Укажіть та внесіть зміни до «Каталогу видань України» на 2017 рік:
► біля газет «Женские истории – письма читателей» інд. 89464 (стор. 36 - І п/р), «Жіночі історії – листи читачів» інд. 89465 
(стор. 37 - І п/р) зніміть приписку – ХЕРСОН. Замовлення з доставкою з травня на вищезазначені видання слід направляти на 
адресу ДП «Преса»;  
► на стор. 115 (ІІ п/р) біля комплекту «Комплект календарей» на 2018 год» (Дніпро) інд. 37917 укажіть вартість видання з 
доставкою на 1 міс. - 24.38 грн. Передплата приймається тільки на гудень. Решта умов передплати не змінюється.
2.3. За повідомленням редакцій:  
► газета «Жіночі історії – листи читачів» інд. 89465 (стор. 37 - І п/р) з квітня 2017 року (№4) не буде виходити з друку. 
Передплатникам, які раніше оформили передплату, буде доставлятись російськомовний варіант газети «Женские истории – 
письма читателей» (інд. 89464). Забезпечте доставку газети «Женские истории – письма читателей» передплатникам інд. 89465;
► газета «Санта Барбара. Дача» інд. 98159, 68644 (стор. 68 - І п/р), 12868 (Акційна передплата) пройшла перереєстрацію 
і з 10.05.2017 року буде виходити під новою назвою «Супердача». Забезпечте доставку газети з назвою «Супердача» 
передплатникам інд. 98159, 68644, 12868;
► газета «Санта Барбара. Здоровье» інд. 99034, 89017 (стор. 68 - І п/р), 12861 (Акційна передплата) пройшла перереєстрацію 
і з 10.05.2017 року буде виходити під новою назвою «Суперсовет. Моё здоровье». Забезпечте доставку газети з назвою 
«Суперсовет. Моё здоровье» передплатникам інд. 99034, 89017, 12861;
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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

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. № 134  Наклад 50 000 пр.

► газета «Санта Барбара. Кухня» інд. 98160, 68643 (стор. 68 - І п/р), 12867 (Акційна передплата) пройшла перереєстрацію і 
з 10.05.2017 року буде виходити під новою назвою «Суперкухня». Забезпечте доставку газети з назвою «Суперкухня» 
передплатникам інд. 98160, 68643, 12867;
► газета «Санта Барбара. Советы и секреты» інд. 68864, 89016 (стор. 68 - І п/р), 12860 (Акційна передплата) пройшла 
перереєстрацію і з 24.04.2017 року буде виходити під новою назвою «Суперсовет». Забезпечте доставку газети з назвою 
«Суперсовет» передплатникам інд. 68864, 89016, 12860.
2.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України» на 2017 рік:

● газети: 
► «Бізнес - Комплект ЖКГ» інд. 60090 (стор.10 - ІІ п/р); 
► «Бизнес - Комплект ЖКХ» інд. 60089 (стор.10 - ІІ п/р);
► «Бухгалтерський комплект ЖКГ» інд. 60088 (стор.10 - ІІ п/р); 
► «Бухгалтерский комплект ЖКХ» інд. 60087 (стор.10 - ІІ п/р);
► «Донбасс - неделя» (Харків) інд. 98051, 98052 (стор.33 - І п/р);
► «Управдом» інд. 97934, 97935 (інф. лист №4 - І п/р, стор.11 - ІІ п/р);

● журнали: 
► «Академія Фокс» (Львів) інд. 98137 (стор.90 - І п/р, стор.84 - ІІ п/р);
► «Жирафа Рафа» інд. 89052 (стор.115 - І п/р);
► «ЗІН» інд. 68605 (стор.118 - І п/р);
► «Корреспондент» + «Forbes». Комплект інд. 68587 (стор.126 - І п/р);
► «Педагогіка толерантності» інд. 40639 (стор.141 - І п/р, стор.130 - ІІ п/р);
► «Forbes» інд. 89019 (стор.165 - І п/р).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та дирекцій ПАТ «Укрпошта» не направляйте. 
2.5. Буде проведено ануляцію за 2017 рік на нижчеперераховані:  

● газети: 
► липень - грудень: «Донбасс - неделя» (Харків) інд. 98051, 98052;
► червень - грудень: «Управдом» інд. 97934, 97935;

● журнали: 
► травень - грудень: «Академія Фокс» (Львів) інд. 98137;
► квітень - грудень (№№2-4): «Педагогіка толерантності» інд. 40639.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.


