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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №3 (ВКЛАДКА №3)
Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)»

І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»  
на 2022 рік (І півріччя)» З ДОСТАВКОЮ:

Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
Вартість приймання передплати
5.00 10.00 14.00 22.00

Вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
35225 АЗАРТ ВІД МСЛ (укр.) Мандрівка, лотереї, дозвілля

тел.(044) 248-73-40    обсяг реклами —  5%
1 р. на 
тижд.

29.70 89.10 178.20 356.40

76895 ВБОЛІВАЛЬНИК (укр.) Головні новини спорту для вболівальників України
тел.(050) 390-24-54    обсяг реклами —  2%

2 р. на тижд. 
(100 р. на рік)

66.66 199.98 399.96 799.92

76906 ВЕСТИ. УКРАЇНСЬКИЙ ВИПУСК (укр.) Новини України та світу, здоров’я, спорт, 
культура та відпочинок
тел.(044) 290-01-00    обсяг реклами —  15%

3 р. на 
тижд. 

(144 р. на рік)

97.10 291.30 582.60 1 165.20

76891 ГРАЙ ТА ВЧИСЬ (укр.) Вчитися та грати! Найдешевше видання України
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 0.35 1.05 2.10 4.20

40094 ЕКОНОМІЧНО - БЛАГОЧЕСТИВИЙ ВІСНИК (укр.) Народознавча газета «Народознавчо-
просвітницького центру Гарафіни Маковій» за відновлення та збереження традицій 
українського народу та утвердження праведності і святості на Землі
ЧЕРНІВЦІ    без реклами

2 р. на мiс. 40.50 121.50 243.00 486.00

76898 ЗДОРОВ’Я УКРАЇНЦЯ (укр.)
ЗАПОРІЖЖЯ тел.(061) 228-15-78    обсяг реклами —  10%

2 р. на мiс. 441.98 1 325.94 2 651.88 5 303.76

06716 ИГРАЙ И УЧИСЬ (рос.) Вчитися та грати! Найдешевше видання України
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 0.35 1.05 2.10 4.20

68694 ЛАБІРИНТ КРОСВОРДІВ. СУПЕРЗБІРНИК (укр.) Див. анотацію до інд. 89244
(Видання в січнi, лютому, квітні, червні, серпні, листопаді не виходить. Передплату 
на січень, лютий, квітень, червень, серпень, листопад не приймати)
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 24.60 73.80 147.60 —

68687 ЛІЗА. КРОСВОРДИ. ЗБІРНИК (укр.) Див. анотацію до інд. 49361
(Видання в січнi, лютому, березні, травні, серпні, жовтні не виходить. Передплату 
на січень, лютий, березень, травень, серпень, жовтень не приймати)
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 24.60 73.80 147.60 —

ЛОГО (1 СМ)

76907 МАЛЕНЬКІ ХУДОЖНИКИ (укр., рос.) У нас - ідеї для творчості, у вас - натхнення 
та фантазія!
тел.(067) 649-27-37    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 5.00 15.00 30.00 60.00

76899 Я - ЖІНКА (укр.) 
ЗАПОРІЖЖЯ тел.(061) 228-15-78    обсяг реклами —  15%

1 р. на 
тижд.

431.86 1 295.58 2 591.16 5 182.32

76900 Я І ЖИТТЯ. ІСТОРІЇ (укр.) 
ЗАПОРІЖЖЯ тел.(061) 228-15-78    обсяг реклами —  5%

2 р. на мiс. 440.67 1 322.01 2 644.02 5 288.04

76901 Я - КУЛІНАР (укр.) 
ЗАПОРІЖЖЯ тел.(061) 228-15-78 обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 392.09 1 176.27 2 352.54 4 705.08

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
76894 ВІЙСЬКОВИЙ ХОРТИНГ УКРАЇНИ (укр., англ.) Військовий хортинг є національним 

військово-прикладним спортом. Концепція журналу - об’єднати людей, проєкти, 
програми, в основі яких є здоровий розвиток особистості, формування спільної 
мети, створення нових спільних проєктів.
тел.(098) 876-30-07    обсяг реклами —  40%

1 p. на 
кварт.

— 215.78 431.56 863.12

74110 ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я (укр., рос., англ.) Журнал з проблем екології гігієни 
охорони здоров’я
тел.(044) 292-13-94    без реклами

1 p. на 
кварт.

— 72.37 144.74 289.48

76910 ELLE DECORATION УКРАЇНА (укр.) Найпопулярніший інтер’єрний журнал в світі. 
Журнал визначає тенденції в інтер’єрному дизайні та архітектурі
(Передплата приймається тільки на лютий, квітень, вересень, листопад. На решту 
місяців передплата не приймається.)
тел.(044) 359-12-32    обсяг реклами —  40%

1 р. на мic. 145.58 436.74 4 міс. 
 582.32

—
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76908 ELLE УКРАЇНА (укр.) Найпопулярніший журнал про моду, красу та стиль життя
(Видання в січнi, липні не виходить. Передплату на січень, липень не приймати)
тел.(044) 359-12-32    обсяг реклами —  40%

1 р. на мic. 110.93 332.79 665.58 10 міс. 
 1 109.30

98698 ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (укр.)
тел.(044) 254-51-51    без реклами

3 р. на мiс. 114.10 342.30 684.60 1 369.20

02134 СВІТ ТУРИЗМУ / МИР ТУРИЗМА (укр., рос.) Журнал присвячений відпочинку та 
подорожам
(Передплата приймається тільки на березень, червень, вересень, листопад. На 
решту місяців передплата не приймається.)
тел.(067) 233-87-25    обсяг реклами —  15%

1 р. на міс. 62.48 187.44 4 міс. 
 249.92

—

76642 TERRA (укр.)
тел.(067) 266-50-50    обсяг реклами —  30%

1 р. на мic. 126.00 378.00 756.00 1 512.00

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 
2022 рік (І півріччя)»

2.1. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ:      
Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:

99625 ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА ЗЕМНОЇ (укр.) (стор. 36) 1 р. на мic. 14.48 43.44 86.88 173.76
99400 ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМНОЙ (рос.) (стор. 36) 1 р. на мic. 14.48 43.44 86.88 173.76
90266 ХРИСТИАНСКАЯ ГАЗЕТА (рос.) (стор.77)

ЗАПОРІЖЖЯ
1 p. на 2 

мiс.
2 міс. 
 12.00

4 міс. 
 24.00

36.00 72.00

76883 ХРИСТИЯНСЬКА ГАЗЕТА (укр.) (інф. лист №1/2022)
ЗАПОРІЖЖЯ

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 12.00

4 міс. 
 24.00

36.00 72.00

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
01665 РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ / REPRODUCTIVE HEALTH OF WOMAN 

(укр., рос., англ.) (стор.125)
(Видання в січнi, березні, серпні, грудні не виходить. Передплату на січень, 
березень, серпень, грудень не приймати)

1 р. на мic. 115.78 347.34 694.68 8 міс. 
 926.24

89962 СІМЕЙНА МЕДИЦИНА / FAMILY MEDICINE (укр., рос., англ.)  (стор.126)
(Передплата приймається тільки на лютий, квітень, жовтень, грудень. На решту 
місяців передплата не приймається.)

1 р. на міс. 115.78 347.34 4 міс. 
 463.12

—

з ЛЮТОГО:
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ (укр.) (стор.134)

89106 щомісячна передплата 1 р. на мic. 177.37 532.11 1 064.22 11 міс.  
1 951.07

08934 передплата на півріччя або рік 1 р. на мic. — — 1 064.21 —
з БЕРЕЗНЯ:

68599 ДІАБЕТ ОЖИРІННЯ МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ (укр., рос., англ.)  (стор.93) 1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 165.78

4 міс. 
 331.56

497.34 10 міс.  
828.90

з КВІТНЯ:
98037 ЗДОРОВИЙ / WELL (укр., рос., англ.)  (стор.103) 1 p. на 

кварт.
— 164.07 328.14 9 міс.  

492.21
     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 
2.2. Укажіть та внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)»:
►  на стор. 22 біля газети «В домашнем кругу «Здоровье» (Харків) інд.99622 вкажіть вірну назву «В домашнем кругу «Здоровье» - додаток 
до газети «В домашем кругу» (Харків);
►  в інф. листі №1/2022 біля газети «В домашньому колі «Здоров’я» (Харків) інд.76793 вкажіть вірну назву «В домашньому колі «Здоров’я» 
- додаток до газети «В домашньому колі» (Харків);
2.3. За повідомленням видавців:
На виконання вимог статті 25 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» відбудуться 
наступні зміни:
►  з  січня 2022 р. видання будуть виходити українською мовою, а саме:

журнали: 
● «Антиквар» інд.96244 (стор.83); ● «Viva! Украина. Первый журнал об известных людях» інд.91254, 91862 (стор.88);  ● «Единственная» 
інд.23824, 23825 (стор.100);  ● «Пчеловодство» інд.95942 (стор.123).
Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)» - вкажіть мову видань - (укр.) по вищевказанним 
індексам. Решта умов передплати не змінюється;
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►  з  січня 2022 р. видання будуть містити матеріали українською та російською мовами, а саме:

газети:  
● «Одесская реклама» (Одеса) інд.30501, 60169, 60171 (стор.54); ● «Хозяин. Спецвыпуск» інд.68861, 37905 (стор.76) та у складі комплектів 
«Хозяин» + «Хозяин. Спецвыпуск» + «Мой виноградник». Комплект інд.68848 (стор.77), «Хозяин» + «Хозяин. Спецвыпуск». Комплект 
інд.68842 (стор.77), «Хазяїн» + «Хозяин. Спецвыпуск». Комплект інд.86690 (стор.77), «Хазяїн» + «Хозяин. Спецвыпуск» + «Мой 
виноградник». Комплект інд.68846 (стор.77); ● «Шомрей Шабос» (Одеса) інд.33948 (стор.79);

журнали: 
● «Шо» інд.94600 (стор.135).
Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)»  - (укр., рос.) по вищевказаним індексам. Решта умов 
передплати не змінюється;

►  з  січня 2022 р. видання будуть виходити українською мовою під новою назвою, а саме:

газети: 
● «Айболіт. Листи» (Одеса) інд.68577 (стор.4); ● «Удвох» інд.89907, 49235 (стор.22); ● «Великий провидець з Опаки» інд.49549, 49559 
(стор.22); ● «Дар’я» інд.89384, 68144 (стор.27); ● «Дар’я. Гороскоп» інд.49279 (стор.27); ● «Їжачок» інд.98058, 68910 (стор.34); ● «Живу 
з діабетом» інд.89015, 89016, 89017 (стор.34), інд.60386 («Дочасна передплата»); ● «Жіночі історії. Відверті, душевні, правдиві» 
інд.49329, 49328 (стор.34) та у складі комплектів «Історії з життя» + «Жіночі історії. Відверті, душевні, правдиві». Комплект інд.89918, 
89917 (стор.37), «Таємниці зірок» + «Жіночі історії. Відверті, душевні, правдиві». Комплект інд.89070 (стор.68); ● «Жіночі історії - листи 
читачів» інд.89464, 89465 (стор.34); ● «Загадки історії» інд.68560 (стор.35); ● «Загадки історії. Наша епоха» інд.86251 (стор.35); ● «Здоров’я 
пенсіонера» інд.99217 (стор.36); ● «Історії з життя» інд.89922, 89921 (стор.37) та у складі комплектів «Історії з життя» + «Жіночі історії. 
Відверті, душевні, правдиві». Комплект інд.89918, 89917 (стор.37), «Історії з життя» + «Успіхи та поразки» + «Моя доля». Комплект  
інд.89912, 89911 (стор.37), «Історії з життя» + «Успіхи та поразки». Комплект інд.89915, 89914 (стор. 37); ● «Історії з життя. Містичні 
історії» інд.49223 (стор.37); ● «Історії з життя. Спеціальний випуск» інд.99730 (стор.37); ● «Зцілення вірою» (Одеса) інд.99922 (стор.38); 
● «Лікувальні листи» інд.37622, 89388 (стор.46); ● «Лікувальні листи. Пенсіонер» інд.49299, 97749 (стор.46); ● «Особиста драма. Жіноче 
щастя» інд.37248 (стор.46), інд.37120 («Акційне видання»); ● «Люблю квіти!» інд.37623, 89385 (стор.47); ● «Магія грошей» інд.99370 (стор.47); 
● «Магія і краса» інд.89856, 68913 (стор.47); ● «Моя доля» інд.49546, 49545 (стор.50) та у складі комплектів «Історії з життя» + «Успіхи та 
поразки» + «Моя доля». Комплект  інд.89912, 89911 (стор.37); ● «Моя чарівна дача» інд.86253, 89394 (стор.49); ● «Наша кухня. Випічка» 
інд.60368, 60383 (стор.51); ● «Несумна газета» (Одеса) інд.68578 (стор.54); ● «Пенсіонер - дачник» інд.86698, 97750 (стор.55); ● «Свати. 
Заготовки» інд.86617, 86618, 99034 (стор.62), інд.98159 («Дочасна передплата»); ● «Секретні архіви» інд.97797 (стор.62); ● «Таємниці зірок» 
інд.49552, 49553 (стор.68) та у складі комплекту «Таємниці зірок» + «Жіночі історії. Відверті, душевні, правдиві». Комплект інд.89070 
(стор.68); ● «Таємниці зірок. Спеціальний випуск» інд.49237 (стор.68); ● «Таємниці ХХ сторіччя» інд.99723 (стор.69); ● «1000 секретів» 
інд.37791, 89393 (стор.74); ● «Успіхи та поразки» інд.49556, 49555 (стор.75) та у складі комплектів «Історії з життя» + «Успіхи та поразки» + 
«Моя доля». Комплект  інд.89912, 89911 (стор.37); ● «Цар - кулінар» інд.08455 (стор.77), інд.95954 («Акційне видання»);

журнали: 
● «Багатий урожай» інд.37118 (стор.85); ● «Випічка» інд.95958 (стор.91), інд.95952 («Дочасна передплата»), інд.92380 («Акційне видання»);  
● «В’яжемо самі «міні» інд.99030, 99031 (стор.91), інд.92464 («Дочасна передплата»), інд.92411 («Акційне видання»); ● «Тижневик Фокус» 
інд.96082 (стор.100); ● «Консервування» інд.92428 (стор.110); ● «Електрик. Міжнародний електротехнічний журнал» інд.22901 (стор.101) 
та у складі комплекту «Економ - Комплект» інд.08045 (стор.124); ● «Радіоаматор. Міжнародний радіолюбительський журнал» інд.74435 
(стор.124) та у складі комплекту «Економ - Комплект» інд.08045 (стор.124); ● «Рецепти від Оксани» інд.08487 (стор.125), інд.99195 («Акційне 
видання»); ● «Сад - город» інд.99196, 99029 (стор.125), інд.92467 («Дочасна передплата»), інд.92468 («Акційне видання»); ● «Салати» 
інд.92429 (стор.126); ● «Мережі та Бізнес» інд.23560 (стор.126); ● «1000 рецептів» інд.86701 (стор.129); ● «Узори для в’язання» інд.92378, 
37251 (стор.130), інд.95944 («Дочасна передплата»), інд.96004 («Акційне видання»); ● «Цілитель: зцілення без ліків» інд.99032, 99068 
(стор.135), інд.95943 («Акційне видання»).
Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)»  - вкажіть мову видань - (укр.) та внесіть зміни у назви 
видань по вищевказаним індексам. Решта умов передплати не змінюється;

►  з  січня 2022 р. видання будуть містити матеріали українською та російською мовами та виходити під новою назвою, а саме:

газети: 
● «Дачниця» інд.91944 (стор.27) та у складі «Загублені світи» + «Дачниця». Комплект інд.68739 (стор.35); ● «Загублені світи» інд.06672 
(стор.35) та у складі «Загублені світи» + «Дачниця». Комплект інд.68739 (стор.35); ● «Планета Х» (ікс) інд.68740 (стор.56);

журнали: 
● «Порти України Плюс» (Одеса) інд.74584 (стор.121).
Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)»  - вкажіть мову видань - (укр., рос.) та внесіть зміни у 
назви видань по вищевказаним індексам. Решта умов передплати не змінюється;

►  з  січня 2022 р. видання будуть містити матеріали українською та англійською мовами та виходити під новою назвою, а саме:

журнали: 
● «Судноплавство» (Одеса) інд.60074 (стор.128).
Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)» по інд.60074  - вкажіть мову видань - (укр., англ.) та 
внесіть зміни у назви видань. Решта умов передплати не змінюється;
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►  з  січня 2022 р. видання будуть містити матеріали російською мовою та виходити під новою назвою, а саме:
газети: 

● «Лабиринт кроссвордов. Суперсборник» інд.89244 (стор.45); ● «Лиза. Кроссворды. Сборник» інд.49361 (стор.46);
Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)» по інд.89244, 49361 - вкажіть мову видань - (рос.) та 
внесіть зміни у назви видань. Решта умов передплати не змінюється.
Передплату на україномовні варіанти видань можна оформити за інд.68694, 68687 згідно п.І Інформаційного листа №3 (Вкладка №3) до 
«Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)»;
► газета «Делаем сами» інд.98913, 01105, 60186 (стор.27), інд.76675 («Дочасна передплата») не буде виходити у 2022 році. Замість даного видання 
передплатникам буде доставлятись аналогічна газета з назвою «Роблю залюбки» та містити матеріали українською мовою. Внесіть зміни до  
«Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)» по інд.98913, 01105, 60186 у назву видання та вкажіть мову - (укр.). Решта умов 
передплати не змінюється. Забезпечте доставку журналу з назвою «Роблю залюбки» передплатникам інд.98913, 01105, 60186, 76675;
► газета «Добрая весть» (Запоріжжя) інд.91736 (стор.29) не буде виходити у 2022 році. Замість даного видання передплатникам буде 
доставлятись аналогічна газета з назвою «Добра новина для Тебе» та містити матеріали українською мовою. Внесіть зміни до  «Каталогу 
видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)» по інд.91736 у назву видання та вкажіть мову - (укр.). Решта умов передплати не 
змінюється. Забезпечте доставку журналу з назвою «Добра новина для Тебе» передплатникам інд.91736;
► газета «Маленькі художники» інд.76047 (інф. лист №1/2022) з січня 2022 р. змінює свій формат. Припиніть приймання передплати на 
газету «Маленькі художники» по інд.76047. Всім передплатникам, які раніше оформили передплату, планується доставляти газету з новими 
параметрами передплати.
Передплату за новими умовами передплати можна оформити за інд.76907 згідно п.І  Інформаційного листа №3 (Вкладка №3) до «Каталогу 
видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)»;
► газета «Микроскоп» інд.23163 (стор.49) з січня 2022 р. змінює регіон доставки. Видання буде розповсюджуватися лише у Харківській 
області. Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)» у анотацію: «Передплата на адреси 
передплатників Харківської області». Припиніть приймання передплати та повернути гроші передплатникам інших областей ; 
► газета «Телевизор. Региональный выпуск» інд.41456 (стор.70) з січня 2022 р. змінює регіон доставки. Видання буде розповсюджуватися 
лише у Харківській області. Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)» у анотацію: «Передплата 
на адреси передплатників Харківської області». Припиніть приймання передплати та повернути гроші передплатникам Полтавської та 
Сумської областей ;
► видання «Агробiзнес Сьогоднi» інд.23419 (стор.82) пройшло перереєстрацію відповідно чого змінено вид видання з журналу на газету. У 
зв’язку з цим, розповсюдження видання «Агробiзнес Сьогоднi» буде здійснюватися за умовами та тарифами для газет. Вартість видання 
з доставкою та решта умов передплати при цьому не змінюється;
► журнал «Влада грошей» інд.90201 (стор.90) пройшов перереєстрацію і з 2022 р. буде виходити під новою назвою «Влада та гроші». 
Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)» у назву видання. Забезпечте доставку журналу з назвою 
«Влада та гроші» передплатникам інд.90201;
► журнал «CHIP News Украина /Hовости о микросхемах. Инженерная микроэлектроника/» інд.21934 (стор.135) не буде виходити у  
2022 році. Замість даного видання передплатникам буде доставлятись аналогічний журнал з назвою «CHIP News» та містити матеріали 
українською та англійською мовами. Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік (І півріччя)» по інд.21934 у 
назву видання та вкажіть мову - (укр., англ). Решта умов передплати не змінюється. Забезпечте доставку журналу з назвою «CHIP News» 
передплатникам інд.21934.
2.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на 
2022 рік (І півріччя)»:

●газети: 
«Аргументы и Факты в Украине» інд.22140, 22144 (стор.4); «Аргументы и Факты. Здоровье» інд.23399 (стор.4); «Аргументы и Факты в Украине» 
+ «Аргументы и Факты. Здоровье». Комплект інд.23400 (стор.4); «Вести. Всеукраинский выпуск» інд.68650 (стор.22), інд.16076 (Акційне 
видання); «Война» інд.89150 (стор.23); «Гигант - сканворд» інд.86252 (стор.26); «Дачные советы» інд.68798 (стор.27); «Kyiv Post» інд.40528 
(стор.42); «Летопись Православия» (Запоріжжя) інд.41386 (стор.46); «Невыдуманные истории» інд.86250 (стор.53); «15 суток» інд.95590 
(стор.60); «Ретро звёзды» інд.97897 (стор.60); «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО - УКРАИНА» інд.37104 (стор.67); «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО - 
УКРАИНА. Спецвыпуск» інд.49056 (стор.67); «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО - УКРАИНА» + «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО - УКРАИНА. Спецвыпуск». 
Комплект  інд.49542 (стор.67); «Тайны и загадки» інд.68143 (стор.69); «Телескоп» інд.68520 (стор.70); «Филворд» інд.97798 (стор.76);

● журнали: 
«Бабушкин пирог» інд.98056 (стор.83); «Бабушкин пирог. Крупная клетка» інд.97801 (стор.83); «Большие буквы» інд.97800 (стор.85); 
«Весёлый дачник» інд.97802 (стор.87); «Великан ключворд» інд.68911 (стор.87); «Веселий супержурнальчик Кенгуру» (Львів) інд.89995 
(стор.88); «Дача и дачники» інд.89218 (стор.93); «Кот - сканворд» інд.86276 (стор.111); «Офіційний вісник України» інд.40433 (стор.118);
«Радуга» інд.74420 (стор.124); «Сашка» (Полтава) інд.98116 (стор.126); «Страна сканвордов» інд.68438 (стор.128); «1000 сканвордов» 
інд.86700 (стор.129); «Титан  кроссворд» інд.60191 (стор.129); «Филворд богатырь» інд.89854 (стор.134).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ «Укрпошта» не направляйте. 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 2021 рік
3.1. Буде проведено ануляцію за 2021 рік на нижчеперераховані:  

●газети: 
► листопад-грудень (№№45-52): «Kyiv Post» інд.40528;

● журнали: 
► грудень: «Веселий супержурнальчик Кенгуру» (Львів) інд.89995.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.

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 ТОВ «ПРЕС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД», адреса: вул. Чехова, 12-А, м. Вінниця, 21034. Наклад 35 000. Зам. №. 2140034
Передрук матеріалів із додатків до Каталогу – тільки за узгодженням з АТ «Укрпошта»


