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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №1 (ВКЛАДКА №1)
Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою»

 на 2023 рік (І півріччя)»
І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»  

на 2023 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:
76567 ГОРОЖАНИН - ІНФОРМ (укр.)

ЗАПОРІЖЖЯ тел.(067) 613-60-77    обсяг реклами —  20%
1 р. на 
тижд.

25.00 75.00 150.00 300.00

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

1 p. на пiвр. — — 1.15 2.30

37364 ДАЧНИК ПЛЮС (укр.) Господарювання на землі
ПОЛТАВА тел.(0532) 60-90-00    обсяг реклами —  15%

1 р. на 
тижд.

37.00 111.00 222.00 —

40123 ОСВІТА УКРАЇНИ (укр.) Відомості про основні тенденції освітнього та виховного 
процесу, розвитку науки і техніки в Україні
тел.(044) 489-10-29    обсяг реклами —  0.1%

25 р. на 
півр.

212.86 638.58 1 277.16 —

 
 

76983

ПЕНСІЙНИЙ КУР’ЄР (укр.) Огляд змін у соціальній сфері. Фахові роз’яснення 
пенсійних питань. Коментарі юристів, експертів, посадовців
пільгова передплата на півріччя або рік
тел.(098) 942-14-10    обсяг реклами —  5%

 
1 р. на 
тижд.

 
 

—

 
 

—

 
 

199.76

 
 

399.52

06880 ПЕРЕВІЗНИК UA (укр.) Інформаційний вісник органів державної влади та 
державних підприємств автомобільної галузі
тел.(067) 723-82-93    обсяг реклами —  30%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 173.52

4 міс. 
 347.04

520.56 1 041.12

«СІЛЬСЬКІ ВІСТІ» газета захисту інтересів селян України» (укр.)
тел.(050) 419-13-87    обсяг реклами —  10%

91213 пільгова передплата постійним передплатникам, які нададуть квитанцію на 
передплату газети не менше 3-х міс. у 2022 р. 

1 р. на 
тижд.

— — 182.50 —

61019 для інших передплатників 1 р. на 
тижд.

33.75 101.25 202.50 —

30617 СЛОВО ПРОСВІТИ (укр.) Культурологічний тижневик. Український воїн в контексті 
війни, політики, рідної мови, культури, релігії, історії, літератури. Оборона: суспільно-
політичні, освітні, культурні, традиційні і сучасні буттєві інтереси.
тел.(044) 278-01-30    без реклами

1 р. на 
тижд.

23.39 70.17 140.34 280.68

68836 СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ» (укр.) Публікація рішень Атестаційної 
колегії Міністерства освіти і науки України
тел.(044) 489-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 410.33 1 230.99 2 461.98 —

76651 УКРАИНСКИЙ ПЕНСИОНЕР (укр.) 
ДНІПРО тел.(097) 189-56-61    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

25.00 75.00 150.00 300.00

06992 УКРАИНСКИЙ ПЕНСИОНЕР (рос., укр.)
ДНІПРО тел.(097) 189-56-61    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

25.00 75.00 150.00 300.00

ЩОТИЖНЕВИК АПТЕКА (укр., рос., англ., нім.) Забезпечення лiкаpськими 
засобами в Українi
тел.(044) 585-97-10    обсяг реклами —  15%

33949 щомісячна передплата 50 р. на рік. 127.86 383.58 767.16 1 534.32
68102 пільгова передплата на півріччя або рік 50 р. на рік. — — 717.30 1 434.60

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
08164 ALGEBRA AND DISCRETE MATHEMATICS (англ.) Сучасні дослідження в усіх 

областях алгебри та дискретної математики
ХАРКІВ тел.(098) 249-92-99    без реклами

1 p. на 
кварт.

— 105.78 211.56 423.12

96244 АНТИКВАР (укр.) Журнал про мистецтво та колекціонування
(Видання в січнi, березні, травні, липні, вересні, листопаді не виходить. 
Передплату на січень, березень, травень, липень, вересень, листопад не приймати)
тел.(067) 445-66-82    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 137.59 412.77 825.54 —



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

2 * Вартість видання з доставкою зазначена з урахуванням ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства

40226 БІЗНЕС І БЕЗПЕКА (укр., рос.) Технічні системи, відеоспостереження, контроль 
доступу, захист інформації, охорона. Економічна, фізична, пожежна безпека. 
Психологія. Нормативні документи.
тел.(044) 565-96-37    обсяг реклами —  20%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 570.89

4 міс. 
 1141.78

1 712.67 3 425.34

06731 ВИНАХІДНИК І РАЦІОНАЛІЗАТОР (укр., рос., англ., нім., франц.) Про вітчизняні і 
закордонні винаходи, винахідництво
тел.(044) 424-51-81, 424-51-99    обсяг реклами —  2%

1 p. на 
кварт.

— 160.66 321.32 642.64

23823 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ / HIGHER EDUCATION OF UKRAINE (укр., англ.) 
Досвід, досягнення вищої освіти
тел.(044) 489-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 p. на 
кварт.

— 210.66 421.32 —

74421 ЖІНКА (укр.) Історії життя, здоров’я, сім’я, рукоділля, поради
тел.(044) 454-81-71 (70)    обсяг реклами —  1%

1 р. на мic. 43.96 131.88 263.76 527.52

68832 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК ДЛЯ ОСВІТЯН (укр.) Оприлюднення офіційних 
документів та коментарів Міністерства освіти і науки України
тел.(044) 489-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 208.96 626.88 1 253.76 —

68835 ОСОБЛИВА ДИТИНА: НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ / EXCEPTIONAL CHILD: 
TEACHING AND UPBRINGING (укр., англ.) Методика навчання і виховання дітей з 
особливими потребами
тел.(044) 489-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 p. на 
кварт.

— 210.66 421.32 —

40242 «ПІЗНАЙКО ВІД 6» - ДИТЯЧИЙ ЖУРНАЛ (укр.) Для дітей від 6 років: пригоди, 
подорожі, комікси, кросворди, найкращі літературні твори, ігри та призи. Дитина 
прагнутиме пізнавати світ!
тел.(067) 232-40-34    обсяг реклами —  0.5%

1 р. на мic. 84.96 254.88 509.76 —

48764 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (укр.) Методика навчання, наукові праці
тел.(044) 489-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 p. на 
кварт.

— 210.66 421.32 —

91640 УКРАЇНСЬКА РОДИНА (укр.) Журнал об’єднує українців, які прагнуть вивчати 
свою культуру, традиції, звичаї. Виховання дітей та здоровий спосіб життя, поради 
цілителів, лікарів, психологів. Рукоділля, викрійка, кулінарія, майстер-класи.
тел.(044) 565-96-37    обсяг реклами —  10%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 194.07

4 міс. 
 388.14

582.21 1 164.42

74565 ЦИТОЛОГІЯ І ГЕНЕТИКА (укр., англ.)
тел.(044) 526-71-09    без реклами

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 294.07

4 міс. 
 588.14

882.21 1 764.42

Розділ 4. ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ з СІЧНЯ:
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ (Off-line)* (укр.) (Формат PDF)
Друкуються матеріали присвячені діяльності Державної аудиторської служби 
України, а також впровадженню стратегічних напрямів, методів і механізмів 
функціонування та реформування державного фінансового контролю.
Для отримання електронного видання вкажіть свій е-mail
тел.(044) 468-21-47, (067) 236-62-07    без реклами 

76529 щомісячна передплата 1 р. на мic. 201.00* 603.00* 1206.00* 2412.00*
76528 передплата на півріччя або рік 1 р. на мic. — — 1206.00* 2412.00*

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» 
на 2023 рік (І півріччя)»

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

08697 ВІСНИК МАЛОЗАХИЩЕНИХ (укр.) (стор.8)
ВІННИЦЯ 

1 р. на мic. — 21.00 42.00 84.00

49256 ПОГЛЯД ЧАСУ (укр.) (стор. 26)
ЧЕРКАСИ

1 р. на 
тижд.

50.00 150.00 300.00 600.00

40086 УЮТ (укр., рос.) (стор. 34)
ЧЕРКАСИ 

1 р. на 
тижд.

50.00 150.00 300.00 600.00

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
74303 НАУКА І ОБОРОНА (укр.) (стор. 55)

(Передплата приймається тільки на березень, червень, вересень, грудень. На 
решту місяців передплата не приймається.)

1 р. на міс. 170.07 510.21 4 міс. 
 680.28

—

48345 ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ (Off-line)* (укр.) (стор. 56)
Для отримання видання обов’язково вкажіть контактний номер телефону

1 р. на мic. 643.50* 1 930.50* 3 861.00* 7 722.00*

     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 



2.2. Укажіть та внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2023 рік (І півріччя)»:
►  на стор. 31 біля газети «Сільський вісник» інд.23148 укажіть місто (ХАРКІВ). Замовлення з доставкою з січня 2023 року слід направляти 
на адресу Харківської філії  АТ «Укрпошта».

2.3. За повідомленням видавців:
► журнал  «Тропинка» інд.40253, 87149 (стор.61) - російськомовна версія з січня 2023 року не буде виходити з друку. Передплатникам, 
які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись україномовний варіант журналу «Стежинка» інд.06597. 
Забезпечте доставку видання «Стежинка» передплатникам інд.40253, 87149;
► журнал «Фінансовий контроль» інд. 89106, 08934, 88494, 88495 (стор.64) - друкована версія з січня 2023 року не буде виходити з 
друку.  
Передплату на електронну версію видання можна оформити за інд.76529, 76528 згідно п.І  Інформаційного листа №1 (Вкладка №1) до 
«Каталогу видань України «Преса поштою» на 2023 рік (І півріччя)»;
► журнал  «Христианский журнал Вера и Жизнь» інд.98776, 87151 (стор.64) - російськомовна версія з січня 2023 року не буде виходити 
з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись україномовний варіант журналу 
«Християнський журнал Віра і Життя» інд.49283. Забезпечте доставку видання «Християнський журнал Віра і Життя» передплатникам 
інд.98776, 87151;

2.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на 
2023 рік (І півріччя)»:

●газети: 
► «Кросворди та головоломки» інд. 40604, 86934 (стор.17); 
► «Магія і краса» інд.99724, 85300 (стор.18); 
► «Пенсіонер - дачник» інд.99371, 83999 (стор.25); 
► «Супутник Телеглядача» інд. 23018, 86930 (стор.32); 
► «TV Глядач» інд. 76916, 85301 (стор.32); 
► «ТV - парк» інд. 33788, 86932 (стор.32); 
► «Телепрограма зручна» інд. 33606, 86931 (стор.33);

● журнали: 
► «Тропинка» інд. 40253, 87149 (стор.61);
► «Фінансовий контроль» інд. 89106, 08934, 88494, 88495 (стор.64);
► «Христианский журнал Вера и Жизнь» інд. 98776, 87151 (стор.64).
Замовлення на адресу ДП «Преса» не направляйте. 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» 
на 2022 рік

3.1. За повідомленням видавців:
► У зв’язку з воєнними діями, видання: «Пізнайко від 6» - дитячий журнал» та у складі комплекту «Повний комплект «Все про 
бухгалтерський облік» інд.96480 (стор.24, 56 - І півріччя, стор.32, 18 - ІІ півріччя) з квітня 2022 року виходить в електронному вигляді. 
Передплтаникам видання по інд. 96480, щоб отримати доступ до електронних систем та електронних версій журналу, необхідно надіслати 
запит на адресу електронної пошти: peredplata6@vobu.com.ua або звернутись у редакцію за телефоном: (067) 325-60-58, (044) 365-02-82.

3.2. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2022 рік»:
●газети: 

► «Повний комплект «Все про бухгалтерський облік» інд.96480 (стор.18, 32);

● журнали: 
► «Міжнародний туризм» інд.74318 (стор.63);
► «Український кардіологічний журнал» інд.74520 (стор.74).
Замовлення на адресу ДП «Преса» не направляйте. 

3.3. Буде проведено ануляцію за 2022 рік на нижчеперераховані:  
● журнали: 

► січень-грудень: «Art of Sales / Искусство продаж / Мистецтво продажу» інд.95377, 88195; 
► січень-грудень: «Банковский менеджмент / Банківський менеджмент» інд.90704, 88194; 
► березень-грудень: «Кросворди з перцем» (Львів) інд.98139, 46457; 
► січень-грудень: «Міжнародний туризм» інд.74318, 87130; 
► квітень-грудень: «Смачно! Прості кулінарні шедеври на кожен день» (Львів) інд.89292, 46382;
► квітень-грудень: «Улюблені страви» (Львів) інд.76836, 47547. 
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 22 500. Зам. № 22230822-04E24
Передрук матеріалів із додатків до Каталогу – тільки за узгодженням з АТ «Укрпошта»



Відключення світла у домівках це не привід сумувати. Адже Укрпошта 
допоможе влаштувати вам цікаве сімейне дозвілля. 

Розгадування кросвордів та головоломок, моделювання виробів та  
саморобок, розфарбовування розмальовок з дітьми, а також вивчення 
простих рецептів смачних страв -  це те, чим ваша родина може зайнятися 
за відсутності освітлення. 

 А для тих, хто бажає усамітнитися з цікавою газетою чи журналом є 
теж безліч варіантів. Передплатні каталоги Укрпошти налічують понад 1300 
цікавих та пізнавальних видань – громадсько-політичних, розважальних, 
видань для жінок та чоловіків, медична література,  присадибне господарство 
та багато іншого.

 у будь-якому поштовому відділенні 

або

 на сайті Укрпошти  https://peredplata.ukrposhta.ua Передплативши 
видання рідним та близьким, можна подарувати їм можливість виграти 
побутову техніку від Укрпошти - телевізор, мультиварку, конвектор, Poverbank 
та багато іншого.

Відсутнє світло?
Читайте газети та журнали!

Як передплатити?
Дуже просто:


