ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №5 (ВКЛАДКА №5)

Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської
областей на ІІ півріччя 2020 року»
І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» ДЛЯ ДОНЕЦЬКОЇ
ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
на ІІ півріччя 2020 року» З ДОСТАВКОЮ:
1 міс.
3 міс.
6 міс.
Періодич- Вартість приймання передплати
ність
2.45
5.65
6.87
виходу

Індекс та назва видання

Вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з липня:
47196 НОВА ПЕНСІЯ. ТІЛЬКИ ГОЛОВНЕ! (укр.) Пенсійна корисна інформація. Поради
1 p. на пiвр.
ХЕРСОН тел.(0552) 26-26-88
обсяг реклами — 15%

—

—

0.37

47210 НОВАЯ ПЕНСИЯ. ТОЛЬКО ГЛАВНОЕ! (рос.) Пенсійна корисна інформація. Поради
1 p. на пiвр.
ХЕРСОН тел.(0552) 26-26-88
обсяг реклами — 15%

—

—

0.37

1 р. на мic.

11.21

33.63

67.26

1 р. на
тижд.

51.95

155.85

311.70

64.93

194.79

389.58

1 р. на 2 міс. 2 міс.
87048 УКРАЇНСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.) Науковий журнал. Охоплює всi
(обєднаними 78.14
роздiли хiмiї
тел.(044) 225-15-16
обсяг реклами — 1% номерами)

4 міс.
156.28

234.42

89004 FORBES UKRAINE (рос.) Forbes – це більше ніж список.

88082 15 СУТОК (рос.) Найкраща сатира, анекдоти, байки, карикатури
тел.(044) 559-56-45

без реклами

Поновіть приймання передплати (стор.75):
87245 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ (рос.) Газета для всієї сім’ї, подробиці найцікавіших подій в
Україні та світі, найзручніша програма телебачення.
Кількість виходів газети в місяць може бути змінено у зв’язку із святковими та вихідними
днями. Газета не виходить в наступний за вихідним день
тел.(044) 503-77-75
обсяг реклами — 12%

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:
88909 УКРАЇНА ДО ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ (укр.) Актуальна інформація щодо
1 р. на мic.
вступу України до НАТО
тел.(044) 425-78-99
обсяг реклами — 20%

1 р. на мic.

146.14

438.42

5 міс.
730.70

1 р. на мic.

146.14

438.42

5 міс.
730.70

Forbes – це повітря для тих, хто змінює світ на краще
(Видання в серпні не виходить. Передплату на серпень не приймати)
тел.(099) 300-69-98
обсяг реклами — 20%
89021 FORBES UKRAINE (укр.) Forbes – це більше ніж список.
Forbes – це повітря для тих, хто змінює світ на краще
(Видання в серпні не виходить. Передплату на серпень не приймати)
тел.(099) 300-69-98
обсяг реклами — 20%

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» для
Донецької та Луганської областей на ІІ півріччя 2020 року»
2.1. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ:

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СЕРПНЯ:
88448 ДАЧА И ДАЧНИКИ (рос.) (стор. 95)

1 р. на мic.

10.39

31.17

5 міс.
51.95
1

2.2. За повідомленням видавців:
► журнал «Лиза. Все краски жизни для тебя» інд.87184 (стор. 137 - І півр.) не виходить з друку. Раніше надану інформацію в електронному
повідомленні, щодо ануляції передплати по «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської областей на 2020 рік
(І півріччя)» на липень - грудень 2020 р., вважати не дійсною. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання
буде доставлятись журнал «Отдохни! Звёзды ждут тебя» (інд.87182).
Забезпечте доставку журналу «Отдохни! Звёзды ждут тебя» (інд.87182) по інд.87184 передплатникам:
● липня - «Отдохни! Звёзды ждут тебя» №№27-31;
● серпня - «Отдохни! Звёзды ждут тебя» №№32-36;
● вересня - «Отдохни! Звёзды ждут тебя» №№37-40;
● жовтня - «Отдохни! Звёзды ждут тебя» №№41-44;
● листопада - «Отдохни! Звёзды ждут тебя» №№45-48;
● грудня - «Отдохни! Звёзды ждут тебя» №№49-52;
► газета «Розслабся» (Луцьк) інд.47098 (лист №1/2020 - І півр.) з травня 2020 р. не виходить з друку. Передплатникам, які раніше оформили
передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Твоє життя: цікаві люди, історії, любов, поради» (Луцьк) (інд.47099).
Забезпечте доставку газети «Твоє життя: цікаві люди, історії, любов, поради» (Луцьк) передплатникам інд.47098;
► газета «Тайны судьбы» інд.88456 (стор.80) з березня 2020 р. не виходить з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату,
замість даного видання буде доставлятись газета «Магия и красота» (інд.88450).
Забезпечте доставку газети «Магия и красота» (інд.88450) по інд.88456 передплатникам:
● березня - «Магия и красота» №5;
● квітня - «Магия и красота» №7;
● травня - «Магия и красота» №9;
● червня - «Магия и красота» №11;
● липня - «Магия и красота» №14;
● серпня - «Магия и красота» №16;
● вересня - «Магия и красота» №18;
● жовтня - «Магия и красота» №20;
● листопада - «Магия и красота» №22;
● грудня - «Магия и красота» №24.

2.3. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» для
Донецької та Луганської областей на 2020 рік»:
●газети:
► «Деловая столица» інд.87798 (стор. 30 - І півр., стор.29 - ІІ півр.);
► «Розслабся» (Луцьк) інд.47098 (лист №1/2020 - І півр., стор.63 - ІІ півр.);
► «Тайны судьбы» інд.88456 (стор. 80 - І півр.);

● журнали:
► «Бюлетень Мiн’юсту України» інд.87388 (стор. 98 – І півр.);
► «Лиза. Все краски жизни для тебя» інд.87184 (стор. 137 - І півр., стор.121 - ІІ півр.);
► «Лиза. Мой ребенок» інд.87177 (стор. 138 - І півр., стор.121 - ІІ півр.);
► «Подъёмные сооружения. Специальная техника» (Одеса) інд.46527 (стор.133);

● електронні видання:
► «Бюлетень Мiн’юсту України» (Off-line) інд.87392 (стор. 180 – І півр.).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ «Укрпошта» не направляйте.
2.4. Буде проведено ануляцію за 2020 рік на нижчеперераховані:

●газети:
► квітень-грудень (№№7-26): «Деловая столица» інд.87798;
► лютий-грудень (№№7-52): «Демократична Україна» інд.87098;

● журнали:
► травень-грудень: «Бюлетень Мiн’юсту України» інд.87388;
► липень-грудень: «Лиза. Мой ребенок» інд.87177;
► січень-грудень: «Лунный календарь. Ежедневные рекомендации» (Одеса) інд.46506;
► липень-грудень: «Подъёмные сооружения. Специальная техника» (Одеса) інд.46527;
● електронні видання:
► травень-грудень: «Бюлетень Мiн’юсту України» (Off-line) інд.87392.
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 ТОВ «МЕГА-ПОЛІГРАФ», адреса: вул. Марка Вовчка, б.12/14, м. Київ, 04073. Наклад 35 000. Зам. №
. Передрук матеріалів із додатків до Каталогу – тільки за узгодженням з АТ "Укрпошта"

