
ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ НА 2023 РІК 
(I ПІВРІЧЧЯ)

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДПЛАТНОЇ КАМПАНІЇ

СЕРВІС «ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА»: ЗРУЧНО, БЕЗПЕЧНО 
Й ШВИДКО

Передплатити будь-які загальнодержавні, місцеві та зарубіжні видання можна 
не лише у поштових відділеннях, а й через сервіс «Онлайн-передплата», що на 
сайті Укрпошти.

На сторінці кожного видання розміщена інформація про мову видання, періо-
дичність виходу, мінімальний термін передплати тощо. Оформити передплату 
можна за 3–5 хв не виходячи з дому, а розрахуватися — платіжною карткою.

на видання загальнодержавної сфери розповсюдження — до 16 грудня 
2022 року;

на місцеві видання (обласні, міські, районні) — у строки, визначені згідно з 
укладеними з видавництвами (редакціями) договорами;

на зарубіжні видання — до 3 грудня 2022 року.

ПЕРЕДПЛАТНІ КАТАЛОГИ:
Передплатити видання можна:

за «Каталогом видань України “Преса поштою” на 2023 рік (I півріччя)»;

за «Каталогом видань зарубіжних країн на 2023 рік (I півріччя)» (електронна 
версія);

за каталогами місцевих періодичних видань відповідної філії АТ 
«Укрпошта» на 2023 рік (I півріччя).

Знайти газети й журнали можна за:

     назвою, 

     передплатним індексом,

     тематикою. 



АКЦІЯ «Я ЛЮБЛЮ ПЕРЕДПЛАТУ»

Акція триватиме до 25 грудня 2022 року.

Для участі у розіграші суперподарунка необхідно:

Усі клієнти, які оформлять передплату на періодичні друковані видання вартістю 
від 100 гривень щонайменше на 6 місяців, братимуть участь у розіграші техніки: 
електричного конвектора, мультиварки, електрочайника, праски та powerbank.

Учасник, який передплатить максимальну кількість видань з найбільшою сумою 
їхньої вартості, отримає суперподарунок — плазмовий телевізор.

Визначення претендента на звання «суперпередплатник» буде проводитися на 
підставі отриманих копій квитанцій та абонементів. 

БЛАГОДІЙНА ПЕРЕДПЛАТА ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ 
УКРАЇНИ

Укрпошта запрошує вас долучитися до благодійної передплати на підтримку 
дітей-сиріт України.

Таким жестом допомоги ми привертаємо увагу громадськості до проблем 
дітей-сиріт, а також залучаємо їх до читання українських журналів і газет та 
сприяємо приємному й пізнавальному дозвіллю.

Вибрати заклад і дитячі видання можна за каталогом, який розміщений у пошто-
вих відділеннях та за посиланням 
https://www.ukrposhta.ua/doc/subscribe/kataloh-dytiachykh-vydan-2023-1.pdf.

Передплативши на адресу дитячого будинку чи школи-інтернату видання варті-
стю від 100 гривень щонайменше на 6 місяців, клієнти автоматично братимуть 
участь в акції «Я люблю передплату».

передплатити п`ять та більше видань вартістю від 100 гривень не менш як 
на 6 місяців;

надіслати копії (або фото) квитанції й абонемента СП-1, а також номер 
мобільного телефону на katalog-periodiki@ukrposhta.ua.


