Передплата видань на кошти від «єПідтримка»
Як використати кошти «єПідтримка» для передплати періодики?
Покрокова інструкція
Кошти державної допомоги «єПідтримка» українці можуть витратити на передплату
періодичних видань на II півріччя 2022 року.
Укрпошта пропонує популярні видання: місцеву пресу, періодику для дітей, тематичні
видання, довідники, каталоги тощо. Передплатити газети й журнали можна для себе,
батьків, бабусь та дідусів, близьких людей.
За наявності картки «єПідтримка» оформити передплату можна:
●
●

у поштовому відділенні, де є фізичний POS-термінал;
через сервіс https://peredplata.ukrposhta.ua (передплативши видання онлайн на
суму від 100 грн на термін 6 місяців, ви братимете участь у розіграші 10
легендарних поштових марок «Русскій воєнний корабль іді … !» та побутової
техніки).

До оформлення замовлення через сервіс «Онлайн-передплата» — 4
прості кроки:
Крок 1. Перейдіть за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua та виберіть необхідне
видання. Знайти видання можна за назвою, передплатним індексом,
тематикою.
Крок 2. Вкажіть період, упродовж якого ви хочете отримувати видання.
Крок 3. Оформте замовлення, вказавши контактні дані отримувача та спосіб
доставки.
Крок 4. Зазначте реквізити картки «єПідтримка» та здійсніть оплату,
натиснувши «Оплатити».
Передплачуючи періодичні видання у нелегкий для нашої країни час, ви не лише
підтримуєте українську видавничу галузь, а й робите свій внесок у розвиток економіки
України.
Долучайтеся! Укрпошта докладе всіх зусиль, щоб доставити пресу кожному
передплатнику!

Найпоширеніші запитання, що виникають у передплатників
➤ Що можна передплатити на кошти, що на картці «єПідтримка»?
Ми пропонуємо широкий асортимент періодичної преси на будь-які вподобання: газети,
журнали, довідники, енциклопедії тощо, як загальнодержавні, так і місцеві видання.
Також можна обрати видання за передплатним індексом, назвою або тематикою.
➤ Які видання та на який термін можна передплатити?
Ви можете оформити передплату на будь-які видання у рамках наявних коштів на
картці «єПідтримка». Газети та журнали загальнодержавної сфери розповсюдження
можна передплатити до 16 червня, а місцеві (обласні, міські, районні) — у строки, що
визначені згідно з укладеними з видавництвами (редакціями) договорами.
➤ Чи можна витратити кошти у декілька платежів, а не всі одразу?
Так. Можна оформити декілька замовлень у рамках доступного залишку коштів на
картці «єПідтримка». Ліміт за оплатою періодичних видань карткою «ЄПідтримка»
дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна вибрати будь-які газети й журнали на суму,
яка є на вашій картці.
➤ Як діяти, якщо сума до сплати є більшою, ніж наявна на картці?
Наразі доплатити з інших карток за таке замовлення неможливо. Але ви можете
оформити декілька замовлень, щоб одне з них відповідало сумі коштів на картці
«єПідтримка».
➤ Чи можна оплатити замовлення карткою «єПідтримка» при оформленні
передплати у будь-якому поштовому відділенні?
Так, ви можете оплатити замовлення електронною карткою «єПідтримка» у тих
поштових відділеннях, де є POS-термінал.

