ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №1 (ВКЛАДКА №1)
Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою»
на 2020 рік (І півріччя)»
І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»
на 2020 рік (І півріччя)» З ДОСТАВКОЮ:
Періодичність
виходу

Індекс та назва видання

1 міс.

3 міс.

6 міс.

12 міс.

Вартість приймання передплати
3.60

8.20

10.00

15.30

Вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
БУЛЬВАР ГОРДОНА (рос.) Щотижневик світської хроніки
тел.(044) 455-46-25

обсяг реклами — 10%

91656 щомісячна передплата

1 р. на тижд.

33.58

100.74

201.48

402.96

76312 передплата на півріччя або рік

1 р. на тижд.

—

—

178.50

357.00

76307 ВИГРАЙ ПРИЗИ! ГОРОСКОП. РЕЦЕПТИ (укр.) Розіграш подарунків щомісяця, 1 р. на мic.
анекдоти, здоров’я
ЛУЦЬК тел.(0332) 77-42-22
обсяг реклами — 5%

0.60

1.80

3.60

7.20

76311 «ЛЮДИ І ДОЛІ» + «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ГАЗЕТА «МІЖ НАМИ БАБАМИ».
КОМПЛЕКТ у складі:

15.60

46.80

93.60

187.20

г. «Люди і долі» (укр., рос.)

1 р. на мic.

г. «Всеукраїнська жіноча газета «Між нами бабами» (укр.)

1 р. на мic.

Людські взаємовідносини, здоров’я, поради
ЛУЦЬК тел.(0332) 77-48-84

обсяг реклами — 5%

60856 МОЇ ЛІТА - МОЄ БАГАТСТВО (укр.) Неймовірно низька ціна для осіб
передпенсійного віку, пенсіонерів, передплата для батьків
ХАРКІВ тел.(057) 754-84-82
обсяг реклами — 5%

1 р. на
тижд.

—

—

99.00

198.00

60857 МОИ ГОДА - МОЁ БОГАТСТВО (рос.) Див анот. до індексу 60856
ХАРКІВ тел.(057) 754-84-82
обсяг реклами — 5%

1 р. на
тижд.

—

—

99.00

198.00

76306 РОЗСЛАБСЯ (укр.) Сканворди, анекдоти, кримінал, драми, гороскоп
1 р. на мic.
ЛУЦЬК тел.(0332) 77-42-22
обсяг реклами — 10%

4.50

13.50

27.00

54.00

60345 СПОЖИВЧИЙ РИНОК (укр., рос.) Процеси, події на споживчому ринку
МИКОЛАЇВ тел.(0512) 37-40-96
обсяг реклами — 15%

18.60

55.80

111.60

223.20

5.00

15.00

30.00

60.00

1 р. на
тижд.

76305 ТВОЄ ЖИТТЯ: ЦІКАВІ ЛЮДИ, ІСТОРІЇ, ЛЮБОВ, ПОРАДИ (укр.) Історії з життя, 1 р. на мic.
драми, здоров’я, пенсії, соціалка
ЛУЦЬК тел.(0332) 77-42-22
обсяг реклами — 10%

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
37812 ДИТЯЧИЙ ЛІКАР (укр., рос., англ.) Спеціалізоване видання для медичних установ,
лікарів
тел.(044) 364-40-28
обсяг реклами — 30%

1 p. на
кварт.

—

98.50

197.00

394.00

48336 МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ (укр., рос.)
тел.(044) 206-35-18

1 p. на
кварт.

—

131.50

263.00

526.00

67.10

201.30

402.60

805.20

без реклами

76292 УКРАЇНА ДО ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ (укр.) Актуальна інформація 1 р. на мic.
щодо вступу України до НАТО
тел.(044) 425-78-99
обсяг реклами — 20%
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ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»
на 2020 рік (І півріччя)»
2.1. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ:
Індекс та назва видання

Періодичність
виходу

1 міс.

3 міс.

6 міс.

12 міс.

Вартість приймання передплати
3.60

8.20

10.00

15.30

Вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
Стор. 79
ЗНІМІТЬ ПОЗНАЧКУ МІСЯЦІВ НЕВИХОДУ ВИДАННЯ. ВИДАННЯ БУДЕ ВИХОДИТИ 12 РАЗІВ НА РІК
СУДОКУ СКЛАДНІ (укр.) Найтовстіша газета головоломок судоку для справжніх
поціновувачів числових вправ для розуму
тел.(044) 494-07-90
обсяг реклами — 15 — 20%
22446 щомісячна передплата
1 р. на мic. 10.95
68690 передплата на рік
1 р. на мic.
—

32.85
—

65.70
—

131.40
108.77

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
Стор. 102
ЗМІНІТЬ МНІМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ПЕРЕДПЛАТИ. ВИДАННЯ БУДЕ ПРИЙМАТИСЯ ПОМІСЯЧНО
60302 ВІСНИК ЗАЛІЗНИЧНИКА (укр., рос.) З питань економіки і бізнесу
1 р. на мic. 550.00 1 650.00
ОДЕСА тел.(048) 775-01-87
без реклами
Стор. 137
ЗАЗНАЧТЕ НОВУ ВАРТІСТЬ ВИДАННЯ З ДОСТАВКОЮ
99310 КУЛЯ (укр.) Яскравий, веселий журнал для сучасних дітей. Цікаві завдання,
1 р. на мic. 25.08
75.24
уроки англійської. Синхронізований із програмою школи. Призи у кожному номері.
Роботи Ваших дітей на сторінках журналу. Навчайся розважаючись
ЛЬВІВ тел.(0322) 90-29-97
без реклами
Стор. 144
ЗМІНІТЬ МІСЯЦІ НЕВИХОДУ ВИДАННЯ. ВИДАННЯ БУДЕ ВИХОДИТИ 3 РАЗИ НА РІК
95615 МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД (рос.) Найпопулярніший журнал Європи з ландшафтного 1 р. на мic. 29.95
89.85
дизайну
(Передплата приймається тільки на січень, березень, травень. На решту місяців
передплата не приймається.)
тел.(044) 494-07-90
обсяг реклами — до 30%
Стор. 151
ЗМІНІТЬ МІСЯЦІ НЕВИХОДУ ВИДАННЯ. ВИДАННЯ БУДЕ ВИХОДИТИ 4 РАЗИ НА РІК
09863 PINK (рос.) Жіночий журнал про моду, красу, секс і задоволення
1 р. на мic. 29.60
88.80
(Передплата приймається тільки на березень, червень, вересень, грудень. На
решту місяців передплата не приймається.)
тел.(044) 568-59-57, 568-59-53
обсяг реклами — 40%
Стор. 151
ЗМІНІТЬ МІСЯЦІ НЕВИХОДУ ВИДАННЯ. ВИДАННЯ БУДЕ ВИХОДИТИ 7 РАЗІВ НА РІК (№№1-2 ОБ’ЄДНАНІ)
48713 PLAYBOY. LIFESTYLE (рос.) Легендарний журнал для чоловіків: найвідоміші 1 р. на мic. 74.95 224.85
інтерв’ю, фотосесії, мода, стиль, розваги
(Видання в березні, травні, липні, вересні, листопаді, грудні не виходить. Передплату
на березень, травень, липень, вересень, листопад, грудень не приймати)
тел.(044) 494-07-90
обсяг реклами — до 30%
Стор. 163
ЗНІМІТЬ ПРИПИСКУ ПРО ЗМІЩЕННЯ НУМЕРАЦІЇ ТА ОБ’ЄДНАННЯ НОМЕРІВ
86270 СУЧАСНА КУХНЯ (укр.) Нове кулінарне видання українською мовою призначене 1 р. на мic. 23.96
71.88
для тих, хто любить готувати і прагне вдосконалити свою майстерність, керуючись
порадами професіоналів.
(Видання в січнi, березні, травні, липні, вересні, листопаді не виходить. Передплату
на січень, березень, травень, липень, вересень, листопад не приймати)
тел.(044) 494-07-90
обсяг реклами — до 30%

3 300.00 6 600.00

150.48

300.96

—

—

4 міс.
118.40

—

449.70

—

143.76

—

Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати.

2.2. Укажіть та внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2020 рік (І півріччя)»:
► на стор. П-1 в індексному покажчику видалити індекси — 33815, 33933;
► на стор. П-2 в індексному покажчику видалити індекс — 60690;
► на стор. П-4 в індексному покажчику видалити індекси — 98984, 98999.
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2.3. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на
2020 рік (І півріччя)»:
●газети:
► «Concordia» (Чернівці) інд.33914 (стор.48);

● журнали:
► «Бібліотека журналу «Перець. Весела республіка» інд.60194 (стор.95);
► «Вісник Національної академії прокуратури України» інд.95295 (стор.103);
► «Вісник Прокуратури» інд.22906 (стор.103);
► «Идеи Вашего Дома» інд.91876 (стор.125);
► «Перець. Весела республіка» інд.97835, 60734 (стор.151);
► «Технология и конструирование в электронной аппаратуре», научно - технический журнал» (Одеса) інд.23785 (стор.164).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ «Укрпошта» не направляйте.

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 2019 рік
3.1. Включіть до «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2019 року»
з доставкою з ГРУДНЯ:
Періодичність
виходу

Індекс та назва видання

1 міс.

3 міс.

6 міс.

12 міс.

Вартість приймання передплати
2.90

6.70

8.15

12.50

Вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ:
30504 ШЛЯХ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНА (укр.) Громадсько-політичний тижневик. Офіційний 4 p. на мiс.
друкований орган ОУН(б)
тел.(044) 234-70-20
обсяг реклами — 10%

24.02

—

—

—

68979 БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ (укр., рос., англ.) Результати наукових досліджень з усіх
1 р. на міс.
аспектів інформаційної безпеки
тел.(044) 406-76-42
обсяг реклами — 10%

146.60

—

—

—

89539 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ (укр., рос.) Результати досліджень теорії та практики
1 р. на мic.
захисту інформації
тел.(044) 406-76-42
обсяг реклами — 10%

146.60

—

—

—

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ:

3.2. За повідомленням видавців:
► газета «Ирония судьбы» інд.68911 (стор. 41)
з вересня 2019 р. не буде виходити з друку. Передплатникам,
які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Невыдуманные истории»
інд.86250. Забезпечте доставку видання «Невыдуманные истории» передплатникам по
інд.68911 наступним чином:
● вересня - «Невыдуманные истории» №19; ● жовтня - «Невыдуманные истории» №21; ● листопада - «Невыдуманные истории» №23;
● грудня - «Невыдуманные истории» №25;
► газета «Советчица» (Харків) інд. 23693 (стор.71) з липня 2019 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили
передплату, замість даного видання буде доставлятись російськомовний варіант газети «Советчица» (Харків) інд. 22342. Забезпечте
доставку видання «Советчица» (рос.) (Харків) передплатникам інд. 23693.

3.3. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ
півріччя 2019 року»:
●газети:
► «Ирония судьбы» інд.68911 (стор. 41);
► «Метро ТВ» інд.60118 (стор. 51);
► «Сегодня» інд.33933 (стор. 66);
► «Сегодня» (Четверг) інд.33815 (стор. 66);
► «СЕГОДНЯ Киевский выпуск» інд.98984 (стор. 66);
► «СЕГОДНЯ Киевский выпуск» (Четверг) інд.98999 (стор. 66);
► «Сімейна зручна телепрограма» (Хмельницький) інд.60096 (стор. 68);
► «Телепрограма зручна. Т2, супутникові та кабельні канали» (Хмельницький) інд.60773 (стор. 73);
► «Чим хата багата» (Тернопіль) інд.99963 (стор. 79);
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● журнали:
► «Автомир. Тест» інд.21815 (стор. 82);
► «Приватный дом» інд.49286 (стор. 136);
► «Сучасна Кухня» інд.86270 (стор. 143);
► «Уютная квартира» інд.96456 (стор. 150).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ «Укрпошта» не направляйте.

3.4. Буде проведено ануляцію за 2019 рік на нижчеперераховані:
●газети:
► квітень-серпень: «Автодвор» (Харків) інд.01211;
► серпень-грудень: «Метро ТВ» інд.60118;
► жовтень-грудень: «Сегодня» інд.3393;
► жовтень-грудень: «Сегодня» (Четверг) інд.33815;
► жовтень-грудень: «СЕГОДНЯ Киевский выпуск» інд.98984;
► жовтень-грудень: «СЕГОДНЯ Киевский выпуск» (Четверг) інд.98999;
► вересень-грудень: «Чим хата багата» (Тернопіль) інд.99963;

● журнали:
► жовтень-грудень (№№ 20-26): «Автомир. Тест» інд.21815;
► липень-грудень: «Приватный дом» інд.49286, 49287, 37031;
► грудень (№1/2020): «Сучасна Кухня» інд.86270;
► липень-грудень: «Транспорт» інд. 86620;
► липень-грудень: «Уютная квартира» інд.96456, 96457, 37030;
► лютий-грудень: «Хранение и переработка зерна» (Дніпро) інд. 22861;

● електронні видання:
► липень-грудень: «Транспорт» (On-line) інд. 21802.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.
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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 Державному видавництві «Преса України», адреса: просп. Перемоги, 50, м. Київ, 03047. Наклад 35 000. Зам. № 0125931. Передрук матеріалів із додатків до Каталогу – тільки за узгодженням з АТ "Укрпошта"

