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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №8 (ВКЛАДКА №8)
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:
30592 ЖУРАВЛИК (укр.) Твори для дітей, підлітків, вчителів, народознавчі матеріали, 

творчість читачів, історія
ХАРКІВ тел.(057) 702-31-43    без реклами

1 р. на мic. 6.50 19.50 39.00

89950 СЛОВ’ЯНКА (укр., рос.) Історія, традиції козацтва, нагальні суспільно-політичні та 
просвітницькі питання
ХАРКІВ тел.(067) 901-00-57    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 5.24 15.72 31.44

 з СЕРПНЯ:
35272 МЕДИЧНА ГАЗЕТА «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХХI СТОРІЧЧЯ» (укр.) Спеціалізоване 

видання, призначене для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження 
на науково-практичних заходах з медичної тематики
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

2 р. на мiс. 197.69 593.07 5 міс.  
988.45

76975 МЕДИЧНА ГАЗЕТА «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ». ТЕМАТИЧНИЙ НОМЕР 
«АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ, РЕПРОДУКТОЛОГІЯ» (укр.) Спеціалізоване 
видання, призначене для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження 
на науково-практичних заходах з медичної тематики
(Видання в серпні, вересні не виходить. Передплату на серпень, вересень не приймати)
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

1 р. на мic. 120.65 361.95 —

37635 МЕДИЧНА ГАЗЕТА «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ». ТЕМАТИЧНИЙ НОМЕР 
«ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕМАТОЛОГІЯ, КОЛОПРОКТОЛОГІЯ» (укр.) 
Спеціалізоване видання, призначене для медичних установ та лікарів, а також для 
розповсюдження на науково-практичних заходах з медичної тематики
(Видання в серпні, жовтні, листопаді не виходить. Передплату на серпень, жовтень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

1 р. на мic. 120.65 2 міс. 
 241.30

—

37632 МЕДИЧНА ГАЗЕТА «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ». ТЕМАТИЧНИЙ НОМЕР 
«ДІАБЕТОЛОГІЯ, ТИРЕОЇДОЛОГІЯ, МЕТАБОЛІЧНІ РОЗЛАДИ» (укр.) 
Спеціалізоване видання, призначене для медичних установ та лікарів, а також для 
розповсюдження на науково-практичних заходах з медичної тематики
(Видання в серпні, жовтні, листопаді не виходить. Передплату на серпень, жовтень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

1 р. на мic. 120.65 2 міс. 
 241.30

—

37639 МЕДИЧНА ГАЗЕТА «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ». ТЕМАТИЧНИЙ НОМЕР 
«КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ, КАРДІОХІРУРГІЯ» (укр.) Спеціалізоване 
видання, призначене для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження 
на науково-практичних заходах з медичної тематики
(Видання в серпні, жовтні не виходить. Передплату на серпень, жовтень не приймати)
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

1 р. на міс. 121.50 364.50 —

37633 МЕДИЧНА ГАЗЕТА «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ». ТЕМАТИЧНИЙ НОМЕР 
«НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ, ПСИХОТЕРАПІЯ» (укр.) Спеціалізоване видання, 
призначене для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на 
науково-практичних заходах з медичної тематики
(Видання в серпні, жовтні, листопаді не виходить. Передплату на серпень, жовтень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

1 р. на мic. 121.50 2 міс. 
 243.00

—

37634 МЕДИЧНА ГАЗЕТА «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ». ТЕМАТИЧНИЙ НОМЕР «ОНКОЛОГІЯ, 
ГЕМАТОЛОГІЯ, ХІМІОТЕРАПІЯ» (укр.) Спеціалізоване видання, призначене для 
медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на науково-практичних 
заходах з медичної тематики
(Видання в серпні, жовтні не виходить. Передплату на серпень, жовтень не приймати)
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

1 р. на міс. 120.65 361.95 —

76973 МЕДИЧНА ГАЗЕТА «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ». ТЕМАТИЧНИЙ НОМЕР «ПЕДІАТРІЯ» 
(укр.) Спеціалізоване видання, призначене для медичних установ та лікарів, а 
також для розповсюдження на науково-практичних заходах з медичної тематики
(Видання в серпні, вересні не виходить. Передплату на серпень, вересень не приймати)
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

1 р. на мic. 120.44 361.32 —
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5.00 10.00 14.00
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37631 МЕДИЧНА ГАЗЕТА «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ». ТЕМАТИЧНИЙ НОМЕР 
«ПУЛЬМОНОЛОГІЯ, АЛЕРГОЛОГІЯ, РИНОЛАРИНГОЛОГІЯ» (укр.) 
Спеціалізоване видання, призначене для медичних установ та лікарів, а також для 
розповсюдження на науково-практичних заходах з медичної тематики
(Видання в серпні, жовтні, листопаді не виходить. Передплату на серпень, жовтень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

1 р. на мic. 120.65 2 міс. 
 241.30

—

86683 МЕДИЧНА ГАЗЕТА «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ». ТЕМАТИЧНИЙ НОМЕР «УРОЛОГІЯ, 
НЕФРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ» (укр.) Спеціалізоване видання, призначене для 
медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на науково-практичних 
заходах з медичної тематики
(Видання в серпні, жовтні, листопаді не виходить. Передплату на серпень, жовтень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

1 р. на мic. 120.22 2 міс. 
 240.44

—

76974 МЕДИЧНА ГАЗЕТА «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ». ТЕМАТИЧНИЙ НОМЕР «ХІРУРГІЯ, 
ОРТОПЕДІЯ, ТРАВМАТОЛОГІЯ. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ» (укр.) Спеціалізоване 
видання, призначене для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження 
на науково-практичних заходах з медичної тематики
(Видання в серпні, вересні не виходить. Передплату на серпень, вересень не приймати)
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

1 р. на мic. 120.65 361.95 —

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:
74330 НАУКА І СУСПІЛЬСТВО (укр.) Суспільно-політична, філософсько-світоглядна і 

морально-культурологічна проблематика
тел.(095) 416-86-08    без реклами

1 р. на мic. 45.00 135.00 270.00

22863 НОВИЙ КОЛЕГІУМ (укр., рос., англ.) Вища освіта. Фахове видання, категорія Б
ХАРКІВ тел.(093) 688-43-30    обсяг реклами —  0.5%

1 p. на кварт. — 119.18 238.36

86689 ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ (укр., рос., англ.) Метою журналу є висвітлення та 
дослідження граней, аспектів та парадигм сучасного інноваційного простору з 
ціллю розробки і вдосконалення механізмів правового регулювання впровадження 
інновацій у різні сфери соціального та економічного буття
ХАРКІВ тел.(057) 700-06-64    обсяг реклами —  1%

1 p. на кварт. — 322.67 645.34

08391 РАДІОТЕХНІКА (укр., рос., англ.) Основи радіотехніки, комунікацій, кібербезпека
ХАРКІВ тел.(093) 688-43-30    обсяг реклами —  0.5%

1 p. на кварт. — 209.41 418.82

74471 ТЕОРЕТИЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ХІМІЯ (укр.)
(Видання в липні, вересні, листопаді не виходить. Передплату на липень, вересень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 525-62-09    без реклами

1 р. на міс. 114.07 342.21 —

74512 УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ ТА ОНКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., англ.) 
Медична радіологія, радіаційна онкологія, безпека
ХАРКІВ тел.(057) 725-50-12    без реклами

1 p. на кварт. — 214.07 428.14

 з СЕРПНЯ:
37812 ДИТЯЧИЙ ЛІКАР (укр., англ.) Спеціалізоване видання, призначене для медичних 

установ та лікарів, а також для розповсюдження на науково-практичних заходах з 
медичної тематики
(Видання в серпні, жовтні, листопаді не виходить. Передплату на серпень, жовтень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

1 р. на мic. 117.37 2 міс. 
 234.74

—

94977 КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ. АЛЕРГОЛОГІЯ. ІНФЕКТОЛОГІЯ (укр., англ.) 
Спеціалізоване видання, призначене для медичних установ та лікарів, а також для 
розповсюдження на науково-практичних заходах з медичної тематики
(Видання в серпні, грудні не виходить. Передплату на серпень, грудень не приймати)
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

1 р. на мic. 117.37 352.11 —

95404 МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ (укр., англ.) Спеціалізоване видання, 
призначене для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на 
науково-практичних заходах з медичної тематики
(Видання в серпні, листопаді не виходить. Передплату на серпень, листопад не приймати)
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

1 р. на міс. 117.37 352.11 —

96489 НЕЙРОNEWS: ПСИХОНЕВРОЛОГІЯ ТА НЕЙРОПСИХІАТРІЯ (укр., англ.) 
Спеціалізоване видання, призначене для медичних установ та лікарів, а також для 
розповсюдження на науково-практичних заходах з медичної тематики
(Видання в серпні не виходить. Передплату на серпень не приймати)
тел.(044) 364-40-28    обсяг реклами —  30%

1 р. на мic. 117.37 352.11 4 міс. 
 469.48



3

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

 з ЖОВТНЯ:
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 —

Розділ 4. ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ з ЛИПНЯ:
76077 ТЕОРЕТИЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ХІМІЯ (Off-line)* (укр.) Формат PDF.

Для отримання електронного видання вкажіть свій е-mail
(Видання в липні, вересні, листопаді не виходить. Передплату на липень, вересень, 
листопад не приймати)
тел.(044) 525-62-09    без реклами

1 р. на міс. 162.00* 486.00* —

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

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 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з ЖОВТНЯ:

89782 РІДНЕ СЕЛО УКРАЇНА (укр.) (інф. лист №7/2022) 2 р. на мiс. 35.18 105.54 —
76405 Я - ЖЕНЩИНА (рос.) (стор.43)

ЗАПОРІЖЖЯ
1 р. на тижд. 30.90 92.70 —

76082 Я - ПЕНСИОНЕР (рос.) (стор.43)
ЗАПОРІЖЖЯ

1 р. на тижд. 28.25 84.75 —

76350 Я - ПЕНСІОНЕР (укр.) (стор.43)
ЗАПОРІЖЖЯ 

1 р. на тижд. 28.25 84.75 —

76583 Я И ЖИЗНЬ. ИСТОРИИ (рос.) (стор.43)
ЗАПОРІЖЖЯ 

2 р. на мiс. 17.80 53.40 —

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СЕРПНЯ:
60940 ЛОКАЛЬНА ІСТОРІЯ (укр.) (стор.56)

ЛЬВІВ
1 р. на мic. 115.00 345.00 5 міс.  

575.00
 з ЖОВТНЯ:

89106 ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ (укр.) (інф. лист №7/2022) 1 р. на мic. 218.37 655.11 —
2.2. Укажіть та внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2022 року»:
►  на стор. 6 (інф. лист №7/2022) біля журналу «Фінансовий контроль» інд.89106, 08934 вкажіть вірний номер телефону  (067) 236-62-07;
2.3. За повідомленням видавців:
► газета «Ваша Доля - спринт» інд.23175, 23295, 35337, 87932, 87933, 87934 (стор.22 - І півр., стор.17 - ІІ півр.) з серпня 2022 р. не виходить 
з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «БУЛЬВАР Гордона» (укр.) 
інд.76605. Забезпечте доставку виданння «БУЛЬВАР Гордона» передплатникам інд.23175, 23295, 35337, 87932, 87933, 87934;
► газети «Домовик» (Харків) інд.89436, 46869 (стор.31 - І півр., стор.22 - ІІ півр.) та «Домовой» (Харків) інд.01245, 46696 (стор.31 - І півр., 
стор.22 - ІІ півр.) з вересня 2022 р. не виходять з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде 
доставлятись газета «Сімейна газета ТБ» (Хмельницький) інд.37486. Забезпечте доставку видання  «Сімейна газета ТБ» (Хмельницький) 
передплатникам по інд.89436, 01245, 46869, 46696; 
► газети «Люблю цветы!» інд.37623, 89385, 88426, 88800 (стор.47 - І півр., стор.28 - ІІ півр.) та «Люблю квіти!» інд.86704, 
88445 (інф. лист №4/2022 - І півр., стор.28 - ІІ півр.) з березня 2022 р. не виходять з друку. Передплатникам, які раніше 
оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Моя чарівна дача» інд.86702. Забезпечте 
доставку видання  «Моя чарівна дача» передплатникам по інд.37623, 86704, 89385, 88426, 89800, 88445 наступним чином: 
● березня-квітня -  «Моя чарівна дача» №5-9; ● травня-червня -  «Моя чарівна дача» №10-13; ● липня-вересня - «Моя чарівна дача» №14-20; 
● жовтня-грудня -  «Моя чарівна дача» №21-26;
► газета «Програма ТБ» інд.22136, 76101, 88116, 88724 (стор.59 - І півр., стор.34 - ІІ півр.) з серпня 2022 р. не виходить з друку. 
Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання будуть доставлятись видання: «Програмка» інд.22355 
та «Кросворди народів світу» інд.23168. Забезпечте доставку видань «Програмка» та «Кросворди народів світу» передплатникам 
інд.22136, 76101, 88116, 88724;
► газета «Телегид» інд.22150, 88117 (стор.70 - І півр., стор.39 - ІІ півр.) з липня 2022 р. не виходить з друку. Передплатникам, які раніше 
оформили передплату, замість даного видання будуть доставлятись видання: липень - «Програма ТБ» інд.22136 та «Кросворди народів 
світу» інд.23168; серпень-грудень - «Програмка» інд.22355 та «Кросворди народів світу» інд.23168;
► газета «Телекур’єр» інд.86328, 91669, 88122, 88124 (стор.70 - І півр., стор.39 - ІІ півр.) з серпня 2022 р. не виходить з друку. Передплатникам, 
які раніше оформили передплату, замість даного видання будуть доставлятись видання: «Програмка» інд.22355 та «Кросворди народів 
світу» інд.23168. Забезпечте доставку видань «Програмка» та «Кросворди народів світу» передплатникам інд.86328, 91669, 88122, 88124;



4

► газета «ЦЕРКОВНАЯ Православная газета» інд.96137, 87152 (стор.78 - І півр., стор.42 - ІІ півр.) - російськомовна версія не виходить 
з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись україномовний варіант газети 
«ЦЕРКОВНА Православна газета» інд.96145. Забезпечте доставку видання «ЦЕРКОВНА Православна газета» передплатникам 
інд.96137, 87152;
► журнал «Охрана труда» інд.74378, 86895 (стор.119 - І півр., стор.66 - ІІ півр.) - російськомовна версія  не виходить з друку. Передплатникам, 
які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись україномовний варіант журналу «Охорона праці» інд.74377. 
Забезпечте доставку видання «Охорона праці» передплатникам інд.74378, 86895;
     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 
2.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 
2022 року»:

●газети: 
► «Айболіт. Листи» (Одеса) інд.68577 (стор.2); ► «Аргументи і Факти в Україні» інд.22140 (стор.2) та у складі комплекту «Аргументи і 
Факти в Україні» + «Аргументи і факти. Здоров’я». Комплект інд.23400 (стор.2); ►  «Аргументи і факти. Здоров’я» інд.23399 (стор.2) та 
у складі комплекту «Аргументи і Факти в Україні» + «Аргументи і факти. Здоров’я». Комплект інд.23400 (стор.2);
► «Ваша Доля - спринт» інд.23175, 35337 (стор.17); ► «Вести. Український випуск» інд.76906 (стор.17);
► «Домовик» (Харків) інд.89436 (стор.22); ► «Домовой» (Харків) інд.01245 (стор.22); ► «Експрес газета» інд.35091 (стор.23);
► «Жизнь на пенсии» (Одеса) інд.99924, 96372 (стор.23); ► «Зцілення вірою» (Одеса) інд.99922 (стор.25); ► «КП» в Україні» інд.40345 
(стор.27);
► «Люблю квіти!» інд.86704 (стор.28); ► «Люблю цветы!» інд.37623 (стор.28); ► «Моряк України» (Одеса) інд.40857 (стор.29);
► «Несумна газета» (Одеса) інд.68578 (стор.31);
► «Програма ТБ» інд.22136  (стор.34); ► «Телегид» інд.22150 (стор.39); ► «Телекур’єр» інд.86328, 91669 (стор.39);
► «Украинская футбольная газета «Гол!» (Харків) інд.08021 (інф.лист №7/2022); ► «ЦЕРКОВНАЯ Православная газета» інд.96137 
(стор.42);

● журнали: 
► «Барбі ТМ» інд.99486 (стор.44); ► «Лісовий вісник» (Луцьк) інд.89631 (стор.61); ► «Medicine Review» інд.89627 (стор.62);
► «Мій Дісней» інд.86014 (стор.63); ► «Новое время страны / Новий час країни» інд.86295, 86285 (стор.65); ► «Охрана труда» 
інд.74378 (стор.66);
► «Технічна електродинаміка» інд.74474 (стор.72); ► «Україна За кермом» інд.91700 (стор.73); ► «Чарівна принцеса» інд.99487 
(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)»  та по «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» 

для Донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)»
3.1. Буде проведено ануляцію за 2022 рік на нижчеперераховані:  

●газети: 
► березень-грудень (№№9-52): «Азарт від МСЛ» інд.35225, 87413;
► березень-грудень: «Вести. Український випуск» інд.76906, 83984;
► липень-грудень: «Я - кулинар» (Запоріжжя) інд.76540, 47344;
► липень-грудень: «Я - кулінар» (Запоріжжя) інд.76901, 47617;
► липень-грудень: «Здоровье украинца» (Запоріжжя) інд.76403, 47237;
► липень-грудень: «Здоров’я українця» (Запоріжжя) інд.76898, 47614;
► липень-грудень: «Я - пенсионер» + «Здоровье украинца». Комплект (Запоріжжя) інд.76584, 47416;
► липень-грудень: «Я и Жизнь. Истории» + «Я - женщина» + «Я - кулинар». Комплект (Запоріжжя) інд.76587, 47418.

● журнали: 
► січень-грудень: «Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» інд.89521, 88166;
► січень-грудень:  «Vogue ua» інд.86860, 87384;
► січень-грудень:  «Здоровий / Well» інд.98037, 87526;
► липень-грудень: «Лісовий вісник» (Луцьк) інд.89631;
► січень-грудень:  «Medicine Review» інд.89627, 87379;
► березень-грудень:  «Новое время страны / Новий час країни» інд.86285, 86295, 87953, 87954.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.
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