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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №7 (ВКЛАДКА №7)
Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2022 року»

І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»  
на ІІ півріччя 2022 року» З ДОСТАВКОЮ:

Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс.
вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:
22669 БАБУСИН КОМПОТ (укр.) Товстий збірник сканвордів + рецепти та цікава 

інформація. Буде поширюватись зі зміщенням нумерації: передплатники липня 
отримують №8/2022… грудня - №1/2023
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 30.00 90.00 180.00

01033 БАБУШКИН КОМПОТ (рос.) Товстий збірник сканвордів + рецепти! Буде 
поширюватись зі зміщенням нумерації: передплатники липня отримують 
№8/2022… грудня - №1/2023
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 30.00 90.00 180.00

40664 БІБЛІОТЕЧКА ВИХОВАТЕЛЯ ДИТЯЧОГО САДКА (укр., рос.) Досвiд ДНЗ з 
органiзацiї та планування роботи
тел.(068) 411-99-07    без реклами

1 р. на мic. 91.71 275.13 550.26

09448 БОЛЕЛЬЩИК (рос.) Головні новини спорту для вболівальників України
тел.(050) 390-24-54    обсяг реклами —  2%

2 р. на тижд. 67.40 202.20 404.40

76895 ВБОЛІВАЛЬНИК (укр.) Головні новини спорту для вболівальників України
тел.(050) 390-24-54    обсяг реклами —  2%

2 р. на тижд. 67.40 202.20 404.40

99622 В ДОМАШНЕМ КРУГУ «ЗДОРОВЬЕ» - ДОДАТОК ДО ГАЗЕТИ «В ДОМАШНЕМ 
КРУГУ» (рос.) Корисні поради з питань народної медицини
ХАРКІВ тел.(066) 067-02-61    обсяг реклами —  15%

1 р. на тижд. 20.18 60.54 121.08

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

1 р. на тижд. 18.48 55.44 110.88

76793 В ДОМАШНЬОМУ КОЛІ «ЗДОРОВ’Я» - ДОДАТОК ДО ГАЗЕТИ «В ДОМАШНЬОМУ 
КОЛІ» (укр.) Корисні поради з питань народної медицини
ХАРКІВ тел.(066) 067-02-61    обсяг реклами —  15%

1 р. на тижд. 20.18 60.54 121.08

08697 ВІСНИК МАЛОЗАХИЩЕНИХ (укр.)
ВІННИЦЯ тел.(096) 273-83-88    обсяг реклами —  1%

1 р. на мic. 7.00 21.00 42.00

89381 «ВСЯ ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА». КОМПЛЕКТ у складі: — — 11 265.47
г. «Освіта України» (укр.) Відомості про основні тенденції освітнього та виховного 
процесу, розвитку науки і техніки в Україні

25 р. на півр.

ж. «Інформаційний збірник для освітян» (укр.) Оприлюднення офіційних 
документів та коментарів Міністерства освіти і науки України

1 р. на мic.

г. «Спецвипуск газети «Освіта України» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Педагогічна газета України» (укр., рос., англ.) 1 p. на 2 мiс.
ж. «Вища освiта України / Higher education of Ukraine» (укр., англ., нім.) 1 p. на кварт.
ж. «Особлива дитина: навчання і виховання» (укр., англ.) 1 p. на кварт.
ж. «Біологія і хімія в рідній школі» (укр.) 1 p. на кварт.
ж. «Географія та економіка в рідній школі» (укр.) 1 p. на 2 мiс.
ж. «Іноземні мови в школах України» (укр.) 1 p. на 2 мiс.
ж. «Математика в рідній школі» (укр.) 1 p. на 2 мiс.
ж. «Фізика та астрономія в рідній школі» (укр.) 1 p. на кварт.
ж. «Українська мова і література в школах України» (укр.) 1 p. на 2 мiс.
ж. «Всесвітня література в школах України» (укр.) 1 p. на 2 мiс.
ж. «Фізичне виховання в рідній школі» (укр.) 1 p. на кварт.
ж. «Трудова підготовка в рідній школі» (укр.) 1 p. на кварт.
ж. «Історія в рідній школі» (укр.) 1 p. на 2 мiс.
ж. «Професійна освіта» (укр.) 1 p. на кварт.
Дешевше, ніж передплата кожного видання окремо
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%
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08353 «ВИЩА ШКОЛА». КОМПЛЕКТ у складі: — — 5 871.11
г. «Освіта України» (укр.) Відомості про основні тенденції освітнього та виховного 
процесу, розвитку науки і техніки в Україні

25 р. на півр.

ж. «Інформаційний збірник для освітян» (укр.) Оприлюднення офіційних 
документів та коментарів Міністерства освіти і науки України

1 р. на мic.

г. «Спецвипуск газети «Освіта України» (укр.) 1 р. на мic.
г. «Педагогічна газета України» (укр., рос., англ.) 1 p. на 2 мiс.
ж. «Вища освiта України / Higher education of Ukraine» (укр., англ., нім.) 1 p. на кварт.
Дешевше, ніж передплата кожного видання окремо
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

35355 ГОЛОС ПРАВОСЛАВ’Я (укр.) Висвiтлення життя українського православ’я
тел.(044) 235-22-38, 270-68-93    без реклами

2 р. на мiс. 7.48 22.44 44.88

37128 ЗБІРНА СОЛЯНКА (укр.) 100 сканвордів, кросвордів, кейвордів і судоку, цінні 
поради та рецепти. Буде поширюватись зі зміщенням нумерації: передплатники 
липня отримують №8/2022… грудня - №1/2023
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 30.00 90.00 180.00

98966 ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ у складі: 421.82 1 265.46 2 530.92
г. «Освіта України» (укр.) Відомості про основні тенденції освітнього та виховного 
процесу, розвитку науки і техніки в Україні

25 р. на півр.

ж. «Інформаційний збірник для освітян» (укр.) Оприлюднення офіційних 
документів та коментарів Міністерства освіти і науки України

1 р. на мic.

Дешевше, ніж передплата кожного видання окремо
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

48737 КРОСВОРДИ ДЛЯ ВСІХ (укр.) Великий збірник різноманітних кросвордних розваг, 
а також гумор.  Буде поширюватись зі зміщенням нумерації: передплатники липня 
отримують №8/2022… грудня - №1/2023
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 30.00 90.00 180.00

89704 КРОССВОРДЫ ДЛЯ ВСЕХ (рос.) Дуже товстий збірник з різними видами кросвордів, 
а також гумор.  Буде поширюватись зі зміщенням нумерації: передплатники липня 
отримують №8/2022… грудня - №1/2023
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 30.00 90.00 180.00

37290 ЛАБІРИНТ КРОСВОРДІВ (укр.) Популярне кросвордне видання, наповнене 
різними сканвордами, кейвордами, судоку та пізнавальними статтями. Буде 
поширюватись зі зміщенням нумерації: передплатники липня отримують 
№8/2022… грудня - №1/2023
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 25.00 75.00 150.00

95618 ЛАБИРИНТ КРОССВОРДОВ (рос.) Популярне пізнавальне кросвордне видання 
Сканворди, кейворди, судоку та цікаві статті. Буде поширюватись зі зміщенням 
нумерації: передплатники липня отримують №8/2022… грудня - №1/2023
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 25.00 75.00 150.00

76390 НОВА ПЕНСІЯ. ТІЛЬКИ ГОЛОВНЕ! (укр.) Важлива інформація для пенсіонерів
ТЕРНОПІЛЬ тел.(0552) 26-26-88    обсяг реклами —  20%

1 p. на пiвр. — — 1.50

76391 НОВАЯ ПЕНСИЯ. ТОЛЬКО ГЛАВНОЕ! (рос.) Важлива інформація для пенсіонерів
ТЕРНОПІЛЬ тел.(0552) 26-26-88    обсяг реклами —  20%

1 p. на пiвр. — — 1.50

ОСВІТА (укр.) Для вчителя і викладача. Дискусії, проблеми. Про університети, 
школи, педагогічну науку, виховання молоді
тел.(050) 356-27-05    обсяг реклами —  10%

61009 для індивідуальних передплатників 1 р. на тижд. 44.70 134.10 268.20
23301 для підприємств і організацій 1 р. на тижд. 74.70 224.10 448.20
40123 ОСВІТА УКРАЇНИ (укр.) Відомості про основні тенденції освітнього та виховного 

процесу, розвитку науки і техніки в Україні
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

25 р. на півр. 212.86 638.58 1 277.16

30670 ПЕДАГОГІЧНА ГАЗЕТА УКРАЇНИ (укр., рос., англ.) Висвітлення актуальних питань 
теорії і практики освіти
(Видання в липні, вересні, листопаді не виходить. Передплату на липень, вересень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 152.24 456.72 —

40665 ПОЗАКЛАСНИЙ ЧАС (укр., рос.) Виховна робота в школі, ПТНЗ та сільському 
клубі
тел.(068) 411-99-07    без реклами

1 р. на мic. 91.71 275.13 550.26
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89782 РІДНЕ СЕЛО УКРАЇНА (укр.) Газета для тих, хто працює на землі
тел.(098) 544-74-32    обсяг реклами —  10%

2 р. на мiс. 21.48 64.44 128.88

33597 РОЗКАЖIТЬ ОНУКУ (укр.) Навчання, виховання у початковій школі ХХІ століття
тел.(068) 411-99-07    без реклами

1 р. на мic. 91.71 275.13 550.26

76952 РУССКІЙ КОРАБЛЬ ІДИ… ДОЛІ ЛЮДЕЙ, ГЕРОЇЗМ. НОВИНИ З ПЕРЕДОВОЇ ТА 
ПРАВДА ПРО ВІЙНУ (укр.) Про незламний український дух
ЛУЦЬК тел.(0332) 78-42-22    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 4.94 14.82 29.64

76951 РУССКІЙ КОРАБЛЬ ІДИ… ДОЛІ ЛЮДЕЙ, ГЕРОЇЗМ. НОВИНИ З ПЕРЕДОВОЇ ТА 
ПРАВДА ПРО ВІЙНУ. ТИЖНЕВИК (укр.) Про незламний український дух
ЛУЦЬК тел.(0332) 78-42-22    обсяг реклами —  5%

4 p. на мiс. 16.16 48.48 96.96

49586 СБОРНАЯ СОЛЯНКА (рос.) 100 сканвордів, кросвордів, кейвордів і судоку, цінні 
поради та рецепти. Буде поширюватись зі зміщенням нумерації: передплатники 
липня отримують №8/2022… грудня - №1/2023
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 30.00 90.00 180.00

21640 СЕЛЯНСЬКА ГАЗЕТА /ПРИСАДИБНА/ (укр., рос.) 8 сторінок: вчимося заробляти 
на землі
ХАРКІВ тел.(057) 752-59-70    обсяг реклами —  12.5%

1 р. на тижд. 22.50 67.50 135.00

92045 СЕЛЯНСЬКА ГАЗЕТА /ПРИСАДИБНА/ (СЕРЕДА) (укр., рос.) 8 сторінок: мудре 
господарювання + цікаве читання
ХАРКІВ тел.(057) 752-59-70    обсяг реклами —  12.5%

1 р. на тижд. 22.50 67.50 135.00

01643 СЕЛЯНСЬКА ГАЗЕТА /ПРИСАДИБНА/ (укр., рос.) Найдешевша газета України 
без реклами і TV програм
ХАРКІВ тел.(057) 752-59-70    без реклами

1 р. на тижд. 15.00 45.00 90.00

60336 СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР ПЛЮС (укр.) Всеукраїнська аграрна спеціалізована 
газета
ТЕРНОПІЛЬ тел.(097) 690-00-10    обсяг реклами —  30%

1 р. на тижд. 29.30 87.90 175.80

68693 СКЛАДНІ СУДОКУ. СПЕЦВИПУСК (укр.) Найтовстіша газета головоломок судоку 
для справжніх поціновувачів числових вправ для розуму. Буде поширюватись 
зі зміщенням нумерації: передплатники липня отримують №8/2022… грудня - 
№1/2023
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 20.00 60.00 120.00

08984 СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ (рос.) Інформаційно-розважальний тижневик
ХАРКІВ тел.(096) 598-35-13    обсяг реклами —  10%

1 р. на тижд. 25.70 77.10 154.20

68836 СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ» (укр.) Повідомлення про захист 
дисертацій та матеріали колегії ДАК
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 410.33 1 230.99 2 461.98

22446 СУДОКУ СКЛАДНІ (укр.) Найтовстіша газета головоломок судоку для справжніх 
поціновувачів числових вправ для розуму
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 20.00 60.00 120.00

91536 СУЧАСНЕ ЖИТТЯ (укр.) Інформаційно-розважальний тижневик
ХАРКІВ тел.(096) 598-35-13    обсяг реклами —  10%

1 р. на тижд. 25.70 77.10 154.20

08021 УКРАИНСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ГОЛ!» (рос., укр.) Спортивне футбольне 
видання
ХАРКІВ тел.(057) 758-16-15    обсяг реклами —  5%

2 р. на тижд. 84.40 253.20 506.40

98964 ШКІЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ у складі: — — 7 960.81
г. «Освіта України» (укр.) Офіційне видання Міністерства освіти і науки України 25 р. на півр.
ж. «Інформаційний збірник для освітян» (укр.) Офіційне видання Міністерства 
освіти і науки України

1 р. на мic.

г. «Педагогічна газета України» (укр., рос., англ.) 1 p. на 2 мiс.
ж. «Особлива дитина: навчання і виховання» (укр., англ.) 1 p. на кварт.
ж. «Біологія і хімія в рідній школі» (укр.) 1 p. на кварт.
ж. «Географія та економіка в рідній школі» (укр.) 1 p. на 2 мiс.
ж. «Іноземні мови в школах України» (укр.) 1 p. на 2 мiс.
ж. «Математика в рідній школі» (укр.) 1 p. на 2 мiс.
ж. «Фізика та астрономія в рідній школі» (укр.) 1 p. на кварт.
ж. «Українська мова і література в школах України» (укр.) 1 p. на 2 мiс.
ж. «Всесвітня література в школах України» (укр.) 1 p. на 2 мiс.
ж. «Фізичне виховання в рідній школі» (укр.) 1 p. на кварт.
ж. «Трудова підготовка в рідній школі» (укр.) 1 p. на кварт.
ж. «Історія в рідній школі» (укр.) 1 p. на 2 мiс.
Дешевше, ніж передплата кожного видання окремо
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%
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Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:
68828 БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки уроків, 

наукові праці
(Передплата приймається тільки на вересень, грудень. На решту місяців 
передплата не приймається.)
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на міс. 208.96 2 міс. 
 417.92

—

74320 BURDA (укр.) Burda - легендарний журнал про моду, красу, стиль. Щомісяця нова 
колекція викрійок, готових для пошиву одягу та аксесуарів. Буде поширюватись 
зі зміщенням нумерації: передплатники серпня отримують №9/2022… грудня - 
№1/2023
(Видання в липні не виходить. Передплату на липень не приймати)
тел.(044) 494-07-90    обсяг реклами —  15%

1 р. на мic. 90.00 270.00 5 міс. 
 450.00

23823 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ / HIGHER EDUCATION OF UKRAINE (укр., англ., нім.) 
Досвід, проблеми вищої школи
(Передплата приймається тільки на вересень, грудень. На решту місяців 
передплата не приймається.)
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на міс. 210.66 2 міс. 
 421.32

—

68829 ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ (укр.) Видається з 1976 року. 
Методика навчання, розробки уроків, наукові праці
(Видання в липні, вересні, листопаді не виходить. Передплату на липень, вересень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на міс. 160.66 481.98 —

68830 ГЕОГРАФІЯ ТА ЕКОНОМІКА В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки 
уроків, наукові праці
(Видання в липні, вересні, листопаді не виходить. Передплату на липень, вересень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на міс. 158.96 476.88 —

40295 ДЖМІЛЬ (ДІТЯМ: ЖИВОПИС, МУЗИКА І ЛІТЕРАТУРА) (укр.) Улюблений журнал 
дошкільнят і молодших школярів. Незамінний помічник дбайливих батьків і творчих 
педагогів. Розвиває інтелект, мовлення, креативність. Готує дошкільнят до Нової 
української школи, допомагає у навчанні школярам. Передплата зі знижкою до 
20% — на сайті JMIL.COM.UA
(Видання в серпні не виходить. Передплату на серпень не приймати)
тел.(044) 486-91-14, 486-13-32    без реклами

1 р. на мic. 65.96 197.88 5 міс. 
 329.80

Провідні журнали для дошкільної освіти в  України 
ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ * ДЖМІЛЬ * ПАЛІТРА ПЕДАГОГА 

ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ (укр.) Провідний фаховий журнал для працівників 
дошкільної освіти. Щономера — актуальні питання, методичні рекомендації, 
практичні розробки. Знижка на передплату та безоплатні електронні додатки — на 
сайті DV.IN.UA
тел.(044) 486-91-14, 486-13-32    без реклами 

74140 для індивідуальних передплатників 1 р. на мic. 89.96 269.88 539.76
37860 для підприємств і організацій 1 р. на мic. 98.96 296.88 593.76
40296 ПАЛІТРА ПЕДАГОГА (укр.) Апробовані освітні технології: плани, системи занять, 

добірки ігор і вправ, посібники, сценарії, заходи для педагогів та батьків. Знижки на 
передплату та електронні додатки — на сайті DV.IN.UA
(Видання в серпні не виходить. Передплату на серпень не приймати)
тел.(044) 486-91-14, 486-13-32    без реклами

1 р. на мic. 57.36 172.08 5 міс. 
 286.80

95989 КОМПЛЕКТ «ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ З ДОДАТКАМИ» у складі: — — 1 121.96
ж. «Дошкільне виховання» (укр.) 1 р. на мic.
ж. «ДЖМІЛЬ» (Дітям: живопис, музика і література)» (укр.) Кожен випуск — 
розробка тематичного проекту. Заняття з розвитку мовлення, мислення, безпеки 
життєдіяльності, ознайомлення з довкіллям; бесіди за сюжетними картинами і 
творами живопису; слухання музики; техніки образотворчості; досліди; комікси; 
сценарії. Передплата на групу дітей зі знижкою 20% - на сайті JMIL.COM.UA
(Видання в серпні не виходить)

1 p. на мiс.

ж. «Палітра педагога» (укр.) (Видання в серпні не виходить) 1 p. на мiс.
У комплекті дешевше! 
тел.(044) 486-91-14, 486-13-32    без реклами 

01216 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА (укр., рос., англ.) Науковий журнал
ХАРКІВ тел.(057) 707-62-81    без реклами

1 p. на 2 мiс. 2 міс. 
 137.37

4 міс. 
 274.74

412.11
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09860 ЗУБНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ (укр., рос.) Стоматологічний журнал
(Передплата приймається тільки на вересень, листопад. На решту місяців 
передплата не приймається.)
тел.(044) 230-27-19    обсяг реклами —  15%

1 р. на міс. 84.07 2 міс. 
 168.14

—

68831 ІНОЗЕМНІ МОВИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ (укр.) Методика навчання, розробки уроків, 
наукові праці
(Видання в липні, вересні, листопаді не виходить. Передплату на липень, вересень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на міс. 160.66 481.98 —

68832 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК ДЛЯ ОСВІТЯН (укр.) Оприлюднення офіційних 
документів та коментарів Міністерства освіти і науки України
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 208.96 626.88 1 253.76

68833 ІСТОРІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки уроків, наукові праці
(Видання в липні, вересні, листопаді не виходить. Передплату на липень, вересень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на міс. 158.96 476.88 —

68834 МАТЕМАТИКА В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки уроків, 
наукові праці
(Видання в липні, вересні, листопаді не виходить. Передплату на липень, вересень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на міс. 158.96 476.88 —

68835 ОСОБЛИВА ДИТИНА: НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ (укр., англ.) Методика навчання 
і виховання дітей з особливими потребами
(Передплата приймається тільки на вересень, грудень. На решту місяців 
передплата не приймається.)
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на міс. 210.66 2 міс. 
 421.32

—

76097 ПИТАННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ (укр., рос., англ.) Збірник наукових 
праць
ХАРКІВ тел.(057) 700-65-81    без реклами

1 p. на пiвр. — — 170.89

48764 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (укр.) Методика навчання, розробки уроків, наукові праці
(Передплата приймається тільки на вересень, грудень. На решту місяців 
передплата не приймається.)
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на міс. 210.66 2 міс. 
 421.32

—

22924 СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ (укр., англ., рос.) Науково-практичний журнал
(Видання в липні, вересні, листопаді не виходить. Передплату на липень, вересень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 230-27-19    обсяг реклами —  15%

1 р. на міс. 92.59 277.77 —

74667 ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ (укр.) Фахове видання 
категорії «А». Індексується в МНМБ Скопус
ХАРКІВ тел.(067) 578-40-08    без реклами

1 p. на кварт. — 342.48 684.96

68837 ТРУДОВА ПІДГОТОВКА В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки 
уроків, наукові праці
(Передплата приймається тільки на вересень, грудень. На решту місяців 
передплата не приймається.)
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на міс. 210.66 2 міс. 
 421.32

—

68838 УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ (укр.) Методика 
навчання, розробки уроків, наукові праці
(Видання в липні, вересні, листопаді не виходить. Передплату на липень, вересень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на міс. 160.66 481.98 —

68839 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки 
уроків, наукові праці
(Передплата приймається тільки на вересень, грудень. На решту місяців 
передплата не приймається.)
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на міс. 208.96 2 міс. 
 417.92

—

68840 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки 
уроків, наукові праці
(Передплата приймається тільки на вересень, грудень. На решту місяців 
передплата не приймається.)
тел.(044) 498-10-28    обсяг реклами —  0.1%

1 р. на мic. 208.96 2 міс. 
 417.92

—
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ (укр.) Друкуються метеріали присвячені діяльності 
Державної аудиторської служби України, а також впровадженню стратегічних 
напрямів, методів і механізмів функціонування та реформування державного 
фінансового контролю
тел.(044) 468-21-47, (067) 238-62-07    без реклами 

89106 щомісячна передплата 1 р. на мic. 177.37 532.11 1 064.22
08934 передплата на півріччя 1 р. на мic. — — 1 064.21
21999 ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА (укр.) Бiблiотекар: методика, практика, досвiд роботи

тел.(068) 411-99-07    без реклами
1 р. на мic. 95.66 286.98 573.96

Розділ 4. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОСТУП з ЛИПНЯ:
40242 «ПІЗНАЙКО ВІД 6» - ДИТЯЧИЙ ЖУРНАЛ (Off-line)* (укр.) Для дітей від 6 років: 

пригоди, подорожі, комікси, кросворди, найкращі літературні твори, ігри та призи. 
Дитина прагнутиме пізнавати світ!
Для отримання електронного видання вкажіть свій e-mail
тел.(067) 232-40-34    обсяг реклами —  0.5%

1 р. на мic. 72.30* 216.90* 433.80*

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» 
на ІІ півріччя 2022 року»

2.1. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ:      
Розділ 4. ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ з ЛИПНЯ:

37150 AGROEXPERT* (Off-line)* (укр.) (стор.44)
Для отримання електронного видання вкажіть свій e-mail

1 р. на мic. 85.89* 257.67* 515.34*

60187 ЖУРНАЛ ГОЛОВНОГО ЕНЕРГЕТИКА (On-line)* (укр.) 
(стор.56)
Для отримання електронного видання вкажіть свій e-mail

1 р. на мic. 685.78* 2 057.34* 4 114.68*

98151 ЖУРНАЛ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА (On-line)* (укр.) 
(стор.56)
Для отримання електронного видання вкажіть свій e-mail

1 р. на мic. 685.78* 2 057.34* 4 114.68*

60724 МЕТРОЛОГІЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА (On-line)* (укр.) 
(стор.63)
Для отримання електронного видання вкажіть свій e-mail

1 p. на 2 мiс. 2 міс. 
 795.78*

4 міс. 
 1 591.56*

2 387.34*

60204 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (On-line)* (укр.) 
(стор.75)
Для отримання електронного видання вкажіть свій e-mail

1 р. на мic. 685.78* 2 057.34* 4 114.68*

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

2.2. За повідомленням видавців:
► газета «Всё о бухгалтерском учёте» інд.35200 (стор.24 - І півріччя) з липня 2022 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які 
раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись україномовний варіант газети «Все про бухгалтерський облік» 
інд.33594. Забезпечте доставку видання «Все про бухгалтерський облік» передплатникам інд.35200;
► газети «Загадки історії. Наша епоха» інд.86251 (стор.35 - І півр.) та «Загадки історії. Наша епоха» інд.49533 (інф.лист №4/2022) з березня 
2022 року не виходять з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета 
«Загадки історії» інд.49531. Забезпечте доставку виданння «Загадки історії» передплатникам по інд.86251, 49533 наступним чином: 
● березня - «Загадки історії» №№9-13; ● квітня - «Загадки історії» №№14-17; ● травня - «Загадки історії» №№18-21; ● червня - «Загадки історії» 
№№22-26; ● липня - «Загадки історії» №№27-28; ● серпня - «Загадки історії» №№33-34; ● вересня - «Загадки історії» №№36, 38; ● жовтня - 
«Загадки історії» №№40, 42; ● листопада - «Загадки історії» №№44, 46;● грудня - «Загадки історії» №№48, 50, 52;
► газета  «Порадниця» (рос.) інд.23691, 76630 (стор.59 - І півріччя) з липня 2022 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше 
оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись україномовний варіант газети «Порадниця» інд.33602. Забезпечте 
доставку видання «Порадниця» (укр.) передплатникам інд.23691, 76630;
► У зв’язку з воєнними діями, видання: «Agroexpert» інд.37150 (стор.82 - І півріччя) буде виходити в електронному вигляді. 
Передплтаникам першого півріччя, щоб отримати доступ до електронної версії журналу, необхідно надіслати запит на адресу електронної 
пошти: subscribe@agroexpert.ua або звернутись у редакцію за телефоном: 067-460-06-87, 067-460-06-85.
► У зв’язку з воєнними діями, видання: «Журнал головного енергетика» інд.60187 (стор.119 - І півріччя), «Журнал головного інженера» 
інд.98151 (стор.120 - І півріччя), «Метрологія для підприємства» інд.60724 (стор.120 - І півріччя), «Управління якістю» інд.60204 (стор.120 - І 
півріччя) будуть виходити в електронному вигляді. Передплтаникам першого півріччя, щоб отримати доступ до електронних систем та 
електронних версій журналів, необхідно надіслати запит на адресу електронної пошти: info@techmedia.com.ua або звернутись у редакцію за 
телефоном: 0-800-215-522.



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, 21035. Наклад 20- 000. Зам. № 2228401. Передрук матеріалів із додатків до Каталогу – тільки за узгодженням з АТ «Укрпошта»

2.3. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ 
півріччя 2022 року»:

●газети: 
► «Всё о бухгалтерском учёте» інд.35200 (стор.18);
► «День» інд.40659, 98060 (стор.20);
► «Загадки історії. Наша епоха» інд.86251 (стор.24);
► «Загадки истории. Наша эпоха» інд.49533 (стор.24);
► «Порадниця» (рос.) інд.23691, 76630 (стор.33);
► «Факти та коментарі» інд.33793 (стор.41);

● журнали: 
► «Міжнародний науково - виробничий журнал «Економіка АПК» інд. 74161 (стор.63);

► «Огородник» інд.74629, 60161, 22457 (стор.65);
► «Російська словесність в школі» інд.76869 (стор.70);
► «Російська школа» інд.76868 (стор.70);
► «Русская словесность в школе» інд.98155 (стор.70);
► «Русская школа» інд.68049 (стор.70);
► «Тваринництво та ветеринарія» інд.97901 (стор.72);
► «Чарівний ліхтарик» (Ужгород) інд.76510 (стор.76).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ  «Укрпошта» не направляйте.

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» 
на 2022 рік (І півріччя)»

3.1. Буде проведено ануляцію за 2022 рік на нижчеперераховані:  
●газети: 

► березень-квітень:  «Болельщик» інд.09448;
► березень-червень:  «Вболівальник» інд.76895;
► березень-грудень (NN13-50):  «День» інд.40659, 98060;
► липень-грудень:  «Консультант приватного підприємця» інд.23336, 90706;

● журнали: 
► березень-грудень: «Журнал про корів» інд.76008;
► січень-грудень: «Міжнародний науково - виробничий журнал «Економіка АПК» інд. 74161;
► березень-грудень: «Промислова безпека» інд.99996;
► січень-грудень: «Російська словесність в школі» інд.76869;
► січень-грудень: «Російська школа» інд.76868;
► січень-грудень: «Русская словесность в школе» інд.98155;
► січень-грудень: «Русская школа» інд.68049.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.

ІV. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» для Донецької та 
Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)»

4.1. Буде проведено ануляцію за 2022 рік на нижчеперераховані:  
●газети: 

► березень-квітень:  «Болельщик» інд.88169;
► березень-червень:  «Вболівальник» інд.83983;
► березень-грудень (NN13-50):  «День» інд.87357, 87359;
► липень-грудень:  «Консультант приватного підприємця» інд.87243, 87244;

● журнали: 
► березень-грудень: «Журнал про корів» інд.88130;
► січень-грудень: «Міжнародний науково - виробничий журнал «Економіка АПК» інд. 87158;
► березень-грудень: «Промислова безпека» інд.87057;
► січень-грудень: «Російська словесність в школі» інд.83934;
► січень-грудень: «Російська школа» інд.83933;
► січень-грудень: «Русская словесность в школе» інд.87232;
► січень-грудень: «Русская школа» інд.87230.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.




