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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №3 (ВКЛАДКА №3)
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:

23407 В ДОМАШНЕМ КРУГУ ПЛЮС (рос., укр.) секрети домоводства, городництва, 
народної медицини
ХаРкІв тел.(066) 067-02-61    обсяг реклами —  15%

1 р. на мic. 38.30 114.90 229.80 459.60

68562 ЛІКУВАЛЬНІ ЛИСТИ (укр.) Унікальна газета про здоров’я, що складається із 
листів читачів. найкращі рецепти та методики
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
тижні

27.07 81.21 162.42 324.84

96480 ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» у складі: 660.00 1 980.00 3 960.00 7 920.00
г. «Все про бухгалтерський облік» (укр.) див. інд. 33594 10 р. на міс.
ж. «Пізнайко від 6» - дитячий журнал» (укр.) див. інд. 40242 1 р. на мic.
Перший в Україні спеціалізований комплект для бухгалтерів та дітей працівників 
підприємств за однією ціною. Професійне бухгалтерське видання (див. анотацію 
до індексу 33594) + розвиваючий журнал для сучасних дітей (див. анотацію до 
індексу 40242)
тел.(044) 365-02-82, (067) 325-60-58    обсяг реклами —  0.8%
УКРАЇНА МОЛОДА (укр.)
тел.(044) 454-84-41    обсяг реклами —  15%

60970 для індивідуальних передплатників 50 р. на рік 52.86 158.58 317.16 634.32
01555 для підприємств і організацій 50 р. на рік 67.86 203.58 407.16 814.32

з ЛЮТОГО:
60372 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (рос., укр.) видання для дозвілля

днІПРО тел.(098) 504-43-02    обсяг реклами —  15%
1 р. на 
тижд.

97.08 291.24 582.48 11 міс.  
1067.88

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
98891 КРИЛАТІ (укр.) Розважально-пізнавальний журнал для дітей 6-10 років

тел.(067) 464-81-75    обсяг реклами —  5%
1 p. на 2 

мiс.
2 міс. 
 58.96

4 міс. 
 117.92

176.88 353.76

60940 ЛОКАЛЬНА ІСТОРІЯ (укр.) Перший глянцевий журнал про історію України
ЛЬвІв тел.(096) 126-87-26    обсяг реклами —  3%

1 р. на мic. 200.00 600.00 1 200.00 2 400.00

40369 ОЛІМПІЙСЬКА АРЕНА (укр.) Олiмпiзм, елітний спорт в Українi та свiтi
тел.(044) 463-79-94    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 102.37 307.11 614.22 1 228.44

76989 СВІТ СУДОКУ (укр.) збірка чудових головоломок та ребусів
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

71.49 214.47 428.94 857.88

76987 SUSTAINABILITY LEADER’S GUIDE (укр.) «Журнал лідера зі сталого розвитку: 
Право. технології. кейси» - допомагає бізнесу та громадам у впровадженні стійких 
проектів, модернізації, адаптаційних заходів та забезпеченню безперервності 
діяльності та відбудови з врахуванням ЦсР. 
екологічне право. технологічні рішення. Приклади управлінських рішень. Ліцензування, 
ліміти, дозволи, викиди, скиди, управління відходами. Роз’яснення та приклади.
www.ukraine-oss.com
тел.0-800-330-351    обсяг реклами —  15%

1 р. на мic. 619.07 1 857.21 3 714.42 7 428.84

76397 FORBES UKRAINE (укр.) Forbes – це більше ніж список. 
Forbes – це повітря для тих, хто змінює світ на краще
Передплата приймається до 15.02.2023р.
тел.(099) 300-69-98   обсяг реклами —  20%

1 p. на 2 
мiс.

— — — 999.00

Розділ 4. ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ з СІЧНЯ:
76990 СОЦІАЛЬНА СПРАВА (On-line)* (укр.) Фаховий аналіз та думки експертів і 

науковців в соціальній сфері; роз’яснення нормативно-правової бази; практика 
застосування соціального законодавства; обмін кращим досвідом та кейсами; 
освітньо-навчальні матеріали
Для отримання електронного видання вкажіть свій e-mail
тел.(098) 942-14-10    без реклами

1 р. на мic. 138.60* 415.80* 831.60* 1 663.20*

* вартість видання з доставкою зазначено з урахуванням Пдв відповідно до вимог чинного законодавства



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 11 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 законодавстваРеєстраційне 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. № 22230822-04E26
Передрук матеріалів із додатків до каталогу – тільки за узгодженням з ат «Укрпошта»

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 ЛЮТОГО:

60190 ДАРИНА (укр.) (стор.9) 1 p. на 2 тижні 42.24 126.72 253.44 464.64
97799 ЇЖАЧОК (укр.) (стор.14) 1 р. на мic. 26.00 78.00 156.00 286.00
86702 МОЯ ЧАРІВНА ДАЧА (укр.) (стор.20) 1 p. на 2 тижні 36.81 110.43 220.86 404.91
06812 ПУБЛИКА (рос.) (стор.28) 1 р. на тижд. 65.00 195.00 390.00 715.00
76586 ПУБЛІКА (укр.) (стор.28) 1 р. на тижд. 65.00 195.00 390.00 715.00
89855 1000 СЕКРЕТІВ (укр.) (стор.33) 1 p. на 2 тижні 36.82 110.46 220.92 405.02
90266 ХРИСТИАНСКАЯ ГАЗЕТА (рос.) (стор.37)

заПОРІЖЖя
1 p. на 2 мiс. 2 міс. 

 25.00
4 міс. 
 50.00

75.00 10 міс. 
 125.00

76883 ХРИСТИЯНСЬКА ГАЗЕТА (укр.) (стор.37)
заПОРІЖЖя

1 p. на 2 мiс. 2 міс. 
 25.00

4 міс. 
 50.00

75.00 10 міс. 
 125.00

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛЮТОГО:
22614 СТАТИСТИКА УКРАЇНИ (укр., англ.) (стор.60) 1 p. на кварт. — 217.48 434.96 9 міс. 

 652.44
Розділ 4. ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ з ЛЮТОГО:

76015 ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ (On-line)* (укр.) (стор.68)
Для отримання електронного видання вкажіть свій e-mail

103 р. на рік 606.60* 1 819.80* 3 639.60* 6 672.60*

ЮТЕКА - БЮДЖЕТ (On-line)* (укр.) (стор.69)
Реєструйтесь на сайті www.uteka.ua
Для отримання електронного видання вкажіть свій e-mail

76019 щомісячна передплата 288 р. на рік 505.20* 1 515.60* 3 031.20* 5 557.20*
76020 передплата на півріччя 144 р. на півр. — — 2 731.68* —

     * вартість видання з доставкою зазначено з урахуванням Пдв відповідно до чинного законодавства
     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. 13 біля газети «Загадки історії» інд.49531, 83990 укажіть періодичність виходу - 1 р. на 2 тижні. Решта умов передплати  не 
змінюється;
► на стор. 32 біля газети «Таємниці ХХ сторіччя» інд.99216, 88459 укажіть періодичність виходу - 1 р. на 2 тижні. Решта умов передплати  
не змінюється.
2.3. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на 
2023 рік (І півріччя)»:

●газети: 
► «Газета по - українськи» інд.94522, 87952 (стор.9); ► «Журавлик» (Харків) інд.30592, 46769 (стор.13); ► «Моряк України» (Одеса) 
інд.40857, 46550 (стор.20).

● журнали: 
► «Бегемот» (Львів) інд.76344, 76824, 47127, 47531 (стор.40); ► «Вісник Пенсійного фонду України» інд.23751, 87857 (стор.43); 
► «Диван Кросворд» (Львів) інд.76827, 47534 (стор.45); ► «Диван Кроссворд» (Львів) інд.76345, 47128 (стор.45); ► «Energy Engineering 
and Control Systems / Енергетика та системи керування» (Львів) інд.76341, 47152 (стор.47); ► «Experimental oncology» інд.71097, 87290 
(стор.47); ► «Жирні кросворди» (Львів) інд.76829, 47536 (стор.47); ► «Жирные кроссворды» (Львів) інд.76346, 47131 (стор.47); ► «КАКТУС. 
Кросворди з голочки!» (Львів) інд.76833, 47540 (стор.51); ► «КАКТУС. Кроссворды с иголочки!» (Львів) інд.76347, 47133 (стор.51); ► 
«Сучасна освіта» інд.06222, 87478 (стор.60); ► «Тётя Клава» (Львів) інд.76348, 47138 (стор.61); ► «Тітка Клава» (Львів) інд.76840, 47569 
(стор.61); ► «Три поросенка» (Львів) інд.76349, 47139 (стор.62); ► «Троє поросят» (Львів) інд.76841, 47573 (стор.62); ► «Chemistry & 
Сhemical Technology» (Львів) інд.89294, 46385 (стор.64).
замовлення на адресу дП «Преса» та філій ат «Укрпошта» не направляйте. 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 2022 рік
3.1. Буде проведено ануляцію за 2022 рік на нижчеперераховані:  

● журнали: 
► січень-грудень: «Агрономія Сьогодні» інд.60837, 89085; 
► березень-грудень: «УкрАвтоКонтинент» інд.01856, 89824.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.


