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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №4 (ВКЛАДКА №4)
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. 11 міс.

вартість приймання передплати
5.00 10.00 14.00 22.00
вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з ЛЮТОГО:
97855 ВЕЧІР (укр., рос.) Новини. Рецепти. Поради. Об’яви

ДНІПРО тел.(098) 504-43-02    обсяг реклами —  25%
1 р. на 
тижд.

45.70 137.10 274.20 502.70

40878 ЕСТАФЕТА (укр.)
ДНІПРО тел.(098) 591-14-49    без реклами

1 р. на мic. 44.81 134.43 5 міс. 
224.05

—

30670 ПЕДАГОГІЧНА ГАЗЕТА УКРАЇНИ (укр., рос., англ., нім., франц., польськ.) 
Висвітлення актуальних питань теорії і практики освіти
(Видання в лютому, квітні, травні не виходить. Передплату на лютий, квітень, 
травень не приймати)
тел.(044) 498-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 202.24 2 міс.
 404.48

— —

33807 СІЛЬСЬКІ НОВИНИ (укр.) Корисна газета для дбайливих госпадарів та аграріїв
ДНІПРО тел.(067) 638-83-01    обсяг реклами —  10%

2 р. на мiс. 24.48 73.44 5 міс. 
122.40

—

з БЕРЕЗНЯ:
30214 ПРАЦЯ ТА ЗАРПЛАТА (укр.) Консультацiї з питань оплати праці, трудового 

законодавства, бухгалтерського обліку, оподаткування
тел.(044) 456-70-22    обсяг реклами —  3%

2 р. на мiс. 100.48 301.44 602.88 10 міс. 
1 004.80

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛЮТОГО:
68828 БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки уроків, 

наукові праці
(Видання в лютому, квітні, травні не виходить. Передплату на лютий, квітень, 
травень не приймати)
тел.(044) 498-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 208.96 2 міс.
 417.92

— —

68829 ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ (укр.) Методика навчання, 
розробки уроків, наукові праці
(Видання в лютому, квітні, травні не виходить. Передплату на лютий, квітень, 
травень не приймати)
тел.(044) 498-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 210.66 2 міс.
 421.32

— —

68830 ГЕОГРАФІЯ ТА ЕКОНОМІКА В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки 
уроків, наукові праці
(Видання в лютому, квітні, травні не виходить. Передплату на лютий, квітень, 
травень не приймати)
тел.(044) 498-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 208.96 2 міс.
 417.92

— —

68831 ІНОЗЕМНІ МОВИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ (укр.) Методика навчання, розробки уроків, 
наукові праці
(Видання в лютому, квітні, травні не виходить. Передплату на лютий, квітень, 
травень не приймати)
тел.(044) 498-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 210.66 2 міс.
 421.32

— —

68833 ІСТОРІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки уроків, наукові праці
(Видання в лютому, квітні, травні не виходить. Передплату на лютий, квітень, 
травень не приймати)
тел.(044) 498-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 208.96 2 міс.
 417.92

— —

76992 КРОСВОРДИ ПО - УКРАЇНСЬКІ (укр.) У журналі близько 30 кросвордів і сканвордів, 
судоку, шахові поєдинки, ребуси й головоломки для дорослих і дітей, а ще 
психологічні тести, гороскоп. Усе - для пізнавального дозвілля
ЧЕРНІВЦІ  тел.(0372) 55-34-82  без реклами

1 р. на мic. 16.50 49.50 99.00 181.50

68834 МАТЕМАТИКА В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки уроків, 
наукові праці
(Видання в лютому, квітні, травні не виходить. Передплату на лютий, квітень, 
травень не приймати)
тел.(044) 498-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 208.96 2 міс.
 417.92

— —



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 зазначено з урахуванням часткового оподаткування

68837 ТРУДОВА ПІДГОТОВКА В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки 
уроків, наукові праці
(Видання в лютому, квітні, травні не виходить. Передплату на лютий, квітень, 
травень не приймати)
тел.(044) 498-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 210.66 2 міс.
 421.32

— —

68838 УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ (укр.) Методика 
навчання, розробки уроків, наукові праці
(Видання в лютому, квітні, травні не виходить. Передплату на лютий, квітень, 
травень не приймати)
тел.(044) 498-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 210.66 2 міс.
 421.32

— —

68839 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки 
уроків, наукові праці
(Видання в лютому, квітні, травні не виходить. Передплату на лютий, квітень, 
травень не приймати)
тел.(044) 498-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 208.96 2 міс.
 417.92

— —

68840 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки 
уроків, наукові праці
(Видання в лютому, квітні, травні не виходить. Передплату на лютий, квітень, 
травень не приймати)
тел.(044) 498-10-29    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 208.96 2 міс.
 417.92

— —

з БЕРЕЗНЯ:
40295 ДЖМІЛЬ (ДІТЯМ: ЖИВОПИС, МУЗИКА І ЛІТЕРАТУРА) (укр.) Улюблений журнал 

дошкільнят і молодших школярів. Незамінний помічник дбайливих батьків і творчих 
педагогів. Передплата зі знижкою до 20% — на сайті JMIL.COM.UA
(Видання в червні, серпні не виходить. Передплату на червень, серпень не приймати)
тел.(044) 486-91-14, 486-13-32    без реклами

1 р. на мic. 96.50 289.50 579.00 8 міс.
 772.00

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 ТРАВНЯ:

49734 ПРИРОДА І СУСПІЛЬСТВО (укр.) (стор. 28) 4 p. на мiс. 92.96 278.88 557.76 8 міс. 
743.68

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з КВІТНЯ:
76326 РАДНИК В СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ*** (укр.) (стор.58) 1 р. на мic. 676.75 2 030.25 4 060.50 9 міс. 

6 090.75
з ТРАВНЯ:

74244 ЛІСОВИЙ І МИСЛИВСЬКИЙ ЖУРНАЛ (укр.) (стор. 53) 1 p. на 2 
мiс.

2 міс.
 112.66

4 міс.
 225.32

337.98 8 міс. 
450.64

     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 
2.2. УВАГА!  Укажіть правильну додаткову рекламну інформацію та внесіть зміни до «Каталогу видань України 
«Преса поштою» на 2023 рік (І півріччя)»

► на стор. 57 над блоком видань «Практика управління закладом освіти» інд.95280, 49576, 37237, 49580, 89318:

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
► на стор. 63 над виданням «Управління закладом охорони здоров’я» інд.95722 :

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

2.3. За повідомленням видавців:
► Зазначте нову анотацію та внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2023 рік (І півріччя)» по ряду видань:

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ:
на стор.9
22299 ДЕБЕТ - КРЕДИТ (укр.) З додатковими сервісами для передплатників паперового 

«Дебету-Кредиту» можна ознайомитись на сайті www.dtkt.ua.
Щоб активувати сервіси, при оформленні передплати вкажіть ОБОВ’ЯЗКОВО 
свою e-mail адресу або зверніться за телефоном (044) 391-51-92 чи напишіть 
нам на сайті
тел.(044) 391-51-92    обсяг реклами —  2%

1 р. на 
тижд.

599.00 1 797.00 3 594.00 7 188.00



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
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на стор.17
КОНСУЛЬТАНТ КАДРОВИКА (укр.) КАДРОВА ГАЗЕТА №1
тел.(044) 568-50-60    обсяг реклами —  5%

89050 щомісячна передплата 1 р. на мic. 645.65 1 936.95 3 873.90 7 747.80
68850 пiльгова передплата на пiврiччя або рiк 1 р. на міс. — — 4 838.37 9 676.74

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ:
на стор.45

ДІЛОВОДСТВО (укр.) Форми, зразки, заповнення документів, юр. підтримка
тел.(044) 568-51-38     обсяг реклами —  10%

01242 щомісячна передплата 1 р. на мic. 578.66 1 735.98 3 471.96 6 943.92
89087 передплата на пiврiччя, рiк 1 р. на мic. — — 3 843.98 7 687.96
на стор.48

ЗАРОБІТНА ПЛАТА (укр.) 
ГОЛОВНИЙ ЖУРНАЛ УКРАЇНИ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ
тел.(044) 568-50-60    обсяг реклами —  5%

94900 щомісячна передплата 1 р. на мic. 754.07 2 262.21 4 524.42 9 048.84
89395 пiльгова передплата на пiврiччя, рiк 1 р. на мic. — — 5 488.91 10 977.82
89397 «ЗАРОБІТНА ПЛАТА» + «ЗАРОБІТНА ПЛАТА. СПЕЦВИПУСК». КОМПЛЕКТ 1 p. на 

кварт.
— — 5 977.87 11 955.74

ж. «Заробітна плата. Спецвипуск» (укр.)
ж. «Заробітна плата» (укр.) 1 р. на мic.
ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ видань з подарунками + 4 щоквартальні спецвипуски
тел.(044) 568-50-60    обсяг реклами —  5%

на стор.50
КАДРОВИК УКРАЇНИ (укр.) 
ВПЕВНЕНА РОБОТА ЩОДНЯ! ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ!
тел.(044) 568-50-60    обсяг реклами —  5%

95405 щомісячна передплата 1 р. на мic. 754.07 2 262.21 4 524.42 9 048.84
89379 пiльгова передплата на пiврiччя або рiк 1 р. на мic. — — 5 488.91 10 977.82
89387 «КАДРОВИК УКРАЇНИ» + «КАДРОВИК УКРАЇНИ. СПЕЦВИПУСК». КОМПЛЕКТ 

у складі: 
— — 5 977.87 11 955.74

ж. «Кадровик України» (укр.) 1 р. на мic.
ж. «Кадровик України. Спецвипуск» (укр.) 1 p. на кварт.
ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ видань з подарунками + 4 щоквартальні спецвипуски
тел.(044) 568-50-60    обсяг реклами —  5%

89886 КОМПЛЕКТ «ВСЕ ДЛЯ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ» у складі: — — 9 076.24 18 152.48
ж. «Кадровик України. Спецвипуск» (укр.) 1 p. на кварт.
ж. «Кадровик України» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Консультант кадровика» (укр.) 1 р. на мic.
ПРАВИЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ КАДРОВИКА! НЕЗМІННА ЦІНА З 2021 РОКУ!
тел.(044) 568-50-60    обсяг реклами —  5%
КАДРОВИК.ЮА (укр.) Сучасний практичний журнал кадровика. ТЕЛЕФОННІ, 
ПИСЬМОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ щодня. Поради юриста
тел.(044) 568-51-38    обсяг реклами —  10%

01158 щомісячна передплата 1 р. на мic. 759.07 2 277.21 4 554.42 9 108.84
76439 щоквартальна передплата 1 р. на мic. — 2 787.22 5 574.44 11 148.88
89358 передплата на пiврiччя, рiк 1 р. на мic. — — 5 748.43 11 496.86
76088 передплата на рiк 1 р. на мic. — — — 11 496.86
на стор.56

ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА (укр.) Безпека праці. Робота з 
документами. Сучасні технології
тел.(044) 568-51-38    обсяг реклами —  10%

49609 щомісячна передплата 1 р. на мic. 644.07 1 932.21 3 864.42 7 728.84
89092 передплата на пiврiччя, рiк 1 р. на мic. — — 4 584.43 9 168.86
Решта умов передплати не змінюється.
► журнал «Сімейна медицина / Family medicine» інд.89962, 88139 (стор.59) пройшов перереєстрацію і з  2023 р. виходить під новою 
назвою «Сімейна медицина. Європейські практики / Family medicine. European practices» та включає в себе матеріали, надруковані 
тільки українською та англійською мовами. Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2023 рік (І півріччя)» по 
інд.89962, 88139 у назву видання та вкажіть мову видання - (укр., англ). Забезпечте доставку журналу з назвою «Сімейна медицина. 
Європейські практики / Family medicine. Europen practices» передплатникам інд.89962, 88139. Решта умов передплати не змінюється.
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2.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2023 рік (І 
півріччя)»:

●газети: 
► «Бухгалтерія: бюджет» інд.68905, 87502 (стор.3);  «Бухгалтерія бюджет» + «Зарплата та кадрова справа» + «Новий бюджетний 
облік». Комплект» інд.60058, 87490 (стор.4); «Бухгалтерія бюджет» + «Зарплата та кадрова справа». Комплект» інд.86217, 87505 
(стор.4); «Бухгалтерія бюджет» + «Місцева рада». Комплект» інд.60751, 87499 (стор.4); «Бухгалтерия: бюджет» інд.68904, 87501 
(стор.3);  «Бухгалтерия бюджет» + «Зарплата и кадровое дело» + «Новий бюджетний облік». Комплект» інд.60060, 87491 (стор.4);  
«Бухгалтерия бюджет» + «Зарплата и кадровое дело». Комплект» інд.86218, 87506 (стор.4); «Бухгалтерия бюджет» + «Зарплата и 
кадровое дело». Комплект» інд.86218, 87506 (стор.4); «Зарплата и кадровое дело» інд.86216, 87504 (стор.4); «Зарплата та кадрова 
справа» інд.86215, 87503 (стор.4); «Комплект для бухгалтера місцевої ради» інд.60752, 87500 (стор.4); «Медична бухгалтерія» інд.60373, 
87492 (стор.3); «Медична бухгалтерія» + «Зарплата та кадрова справа». Комплект» інд.60749, 87498 (стор.4); «Місцева рада» інд.60737, 
87496 (стор.3); «Новий бюджетний облік» інд.60025, 87489 (стор.3); «Професійний бухгалтер» інд.98131, 87511 (стор.4); «Професійний 
бухгалтер» + «Зарплата та кадрова справа». Комплект» інд.98133, 87513 (стор.5); «Профессиональный бухгалтер» інд.98132, 87512 
(стор.5); «Профессиональный бухгалтер» + «Зарплата и кадровое дело». Комплект» інд.98134, 87514 (стор.5); «Комплект «Бюджетная 
бухгалтерия» + «Місцеве самоврядування» (Харків) інд.86671, 47061 (стор.6); «Комплект «Бюджетна бухгалтерія» + «Місцеве 
самоврядування» (Харків) інд.86672, 47067 (стор.6); «Комплект «Місцеве самоврядування» + «Радник старости» (Харків) інд.76437, 
47250 (стор.6); «Місцеве самоврядування» (Харків) інд.37926, 47048 (стор.6, 20); «Радник старости» (Харків) інд.60387, 47058 (стор.6, 28); 
«Країна Фантазер» інд.76050, 88514 (стор.17); «Маленькі академіки» інд.76046, 88510 (стор.18); «Маленькі художники» інд.76047, 88511 
(стор.18); «Непосида» інд.76048, 88512 (стор.25); «1000 дрібниць» інд.76051, 88515 (стор.33);

● журнали: 
► «Безпека життєдіяльності» інд.91857, 88114 (стор.40); «Безпека праці на виробництві» інд.37850, 88501 (стор.40); «Журнал головного 
інженера» інд.98151, 88279 (стор.66); «Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» інд.74317, 87040 (стор.48); «Залізничний 
транспорт України» інд.74126, 87101, 40294, 87100 (стор.48); «Практика МСФЗ» інд.60748, 87497 (стор.57); «Птахівництво. Україна» 
інд.60363, 88129 (стор.58); «Український історичний журнал» інд.74499, 86891 (стор.62); «Фізика низьких температур» інд.71064, 87039 
(стор.64).

Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ «Укрпошта» не направляйте. 

2.5. Буде проведено ануляцію за 2023 рік на нижчеперераховані:  
●газети: 

► січень-грудень: «Бухгалтерія: бюджет» інд.68905, 87502; «Бухгалтерія бюджет» + «Зарплата та кадрова справа» + «Новий 
бюджетний облік». Комплект» інд.60058, 87490; «Бухгалтерія бюджет» + «Зарплата та кадрова справа». Комплект» інд.86217, 87505; 
«Бухгалтерія бюджет» + «Місцева рада». Комплект» інд.60751, 87499; «Бухгалтерия: бюджет» інд.68904, 87501; «Бухгалтерия бюджет» 
+ «Зарплата и кадровое дело» + «Новий бюджетний облік». Комплект» інд.60060, 87491; «Бухгалтерия бюджет» + «Зарплата и 
кадровое дело». Комплект» інд.86218, 87506; «Зарплата и кадровое дело» інд.86216, 87504; «Зарплата та кадрова справа» інд.86215, 
87503; «Комплект для бухгалтера місцевої ради» інд.60752, 87500; «Медична бухгалтерія» інд.60373, 87492; «Медична бухгалтерія» 
+ «Зарплата та кадрова справа». Комплект» інд.60749, 87498; «Місцева рада» інд.60737, 87496; «Новий бюджетний облік» інд.60025, 
87489; «Професійний бухгалтер» інд.98131, 87511; «Професійний бухгалтер» + «Зарплата та кадрова справа». Комплект» інд.98133, 
87513; «Профессиональный бухгалтер» інд.98132, 87512; «Профессиональный бухгалтер» + «Зарплата и кадровое дело». Комплект» 
інд.98134, 87514; «Комплект «Бюджетная бухгалтерия» + «Місцеве самоврядування» (Харків) інд.86671, 47061; «Комплект «Бюджетна 
бухгалтерія» + «Місцеве самоврядування» (Харків) інд.86672, 47067; «Комплект «Місцеве самоврядування» + «Радник старости» 
(Харків) інд.76437, 47250; «Місцеве самоврядування» (Харків) інд.37926, 47048; «Радник старости» (Харків) інд.60387, 47058;

● журнали: 
► січень-грудень: «Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» інд.74317, 87040; «Практика МСФЗ» інд.60748, 87497; «Птахівництво. 
Україна» інд.60363, 88129; «Український історичний журнал» інд.74499, 86891; «Фізика низьких температур» інд.71064, 87039.

Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 2022 рік
3.1. За повідомленням видавців:  
► У зв’язку з воєнними діями, видання «Птахівництво. Україна» інд.60363, 88129 з вересня по грудень 2022 року вийшло у електронному 
вигляді.
Передплатники №№9-12/2022 журналу можуть отримати електронну версію видання, надіславши запит на адресу електронної пошти: 
i0507271338@gmail.com  або звернутись у редакцію за телефоном: +38 (050) 727-13-38.

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

► травень-грудень (№№3-6): «Хімія і технологія води» інд.71043, 86906.
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. № 240223-01Е1
Передрук матеріалів із додатків до Каталогу – тільки за узгодженням з АТ «Укрпошта»


