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

областей на 2022 рік (І півріччя)»
І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» ДЛЯ ДОНЕЦЬКОЇ 

ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ на 2022 рік (І півріччя)» З ДОСТАВКОЮ:

Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

вартість приймання передплати
4.00 8.00 9.00 14.00

вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
47604 БУВАЛЬЩИНА (укр.) Оповідання сучасних авторів

МикОЛаЇв тел.(066) 419-43-51    без реклами
1 р. на 
тижд.

13.61 40.83 81.66 163.32

47524 В ДОМАШНЬОМУ КОЛІ «ЗДОРОВ’Я» (укр.) корисні поради з питань народної 
медицини
ХаРкІв тел.(066) 067-02-61    обсяг реклами —  15%

1 р. на 
тижд.

16.89 50.67 101.34 202.68

83967 ВЕЛИКА КЛІТИНКА (укр.) див. анотацію до інд. 88013
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 15.79 47.37 94.74 189.48

87945 ГАЗЕТА ПО - УКРАЇНСЬКИ (укр.) Газета для всієї родини: про політику, гроші, 
скандали, відомих людей, спорт, культуру, дім, здоров’я, їжу, сад-город, життєві 
історії, корисні поради, а також гороскоп, кросворди та анекдоти. виходить щотижня 
у четвер на 16 сторінках без програми тБ
тел.(044) 496-86-54    обсяг реклами —  15%

1 р. на 
тижд.

29.47 88.41 176.82 353.64

83964 ГІГАНТСЬКИЙ СЛОН (укр.) див. анотацію до інд. 88025
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 27.44 82.32 164.64 329.28

46239 ДІЛО ХАЗЯЙСЬКЕ (укр.) Газета - порадниця на всі випадки життя для справжніх 
господинь і господарів + останні новини і програма телепередач
кРОПивниЦЬкиЙ тел.(0522) 24-66-72    обсяг реклами —  2%

1 р. на 
тижд.

23.35 70.05 140.10 280.20

47525 ЕСКУЛАП (укр.) твій шлях до довголіття та здоров’я тіла і душі
ХаРкІв тел.(06452) 4-42-91    обсяг реклами —  1%

1 p. на 2 
тижні

25.62 76.86 153.72 307.44

83975 ЖИВА ЇЖА (укр.) див. анотацію до інд. 89976
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

2 р. на мiс. 6.72 20.16 40.32 80.64

88508 ЗАБАВНІ НАКЛЕЙКИ (укр., рос.) Понад 90 прикольних тематичних наліпок на всі 
смаки!
тел.(067) 649-27-37    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 32.02 96.06 192.12 384.24

47530 ЗДОРОВИЙ ОБРАЗ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ (укр.) див. анотацію до інд. 46254
ЛЬвІв тел.(044) 501-61-56    обсяг реклами —  10%

2 р. на мiс. 13.67 41.01 82.02 164.04

83965 ЇЖА. ДОМАШНІ ЗАГОТОВКИ (укр.) див. анотацію до інд. 87976
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 13.14 39.42 78.84 157.68

47582 КАЛЕНДАР (укр.) для мам і малюків! найдешевше видання України
ХаРкІв тел.(093) 807-85-26    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 0.27 0.81 1.62 3.24

46778 КАЛЕНДАРЬ (рос.) для мам і малюків! найдешевше видання України
ХаРкІв тел.(093) 807-85-26    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 0.27 0.81 1.62 3.24

83966 КЕЙВОРДИ (укр.) див. анотацію до інд. 88021
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

2 р. на мiс. 19.32 57.96 115.92 231.84

83970 КОПІЙКА. СПЕЦВИПУСК (укр.) див. анотацію до інд. 88968
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 3.36 10.08 20.16 40.32

88511 МАЛЕНЬКІ ХУДОЖНИКИ (укр., рос.) У нас - ідеї для творчості, у вас - натхнення 
та фантазія!
тел.(067) 649-27-37    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 19.10 57.30 114.60 229.20

47527 МАРЬ ВАННА (укр.) для всіх, хто любить садівництво і городництво
ХаРкІв тел.(06452) 4-42-91    обсяг реклами —  1%

1 р. на 
тижд.

27.61 82.83 165.66 331.32

47528 МАРЬ ВАННА + /ПЛЮС/ (укр.) для всіх, хто любить садівництво і городництво
ХаРкІв тел.(06452) 4-42-91    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

37.23 111.69 223.38 446.76
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ПОДІЇ ТИЖНЯ. ПІДСУМКИ І ФАКТИ. ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНО - 
РОЗВАЖАЛЬНА ГАЗЕТА (укр.) Інформаційно-розважальне видання: життя зірок 
і публічних осіб, таємниці історії та парадокси науки, корисні поради для чоловіків 
і для всієї родини
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

83929 пільгова передплата для пенсіонерів, ветеранів ввв, воїнів-афганців, ліквідаторів 
аварії на Чаес, листонош, багатодітних сімей, інвалідів усіх категорій, студентів, 
постійних передплатників 

1 р. на тижд. — 157.11 314.22 628.44

83930 вигідна передплата на рік 1 р. на тижд. — — — 615.27
83928 для інших передплатників 1 р. на тижд. 53.54 160.62 321.24 642.48
47605 ПОРАДНИК І ЗДОРОВ’Я ПЛЮС ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ (укр.) Господарство, пенсії, 

рецепти, здоров’я, долі
ЛУЦЬк тел.(0332) 71-25-82    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 5.22 15.66 31.32 62.64

83931 ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ (укр.) екологія, геологія та геологічна медицина
тел.(050) 015-04-53    обсяг реклами —  15%

1 р. на 
тижд.

28.39 85.17 170.34 340.68

88291 СВІТ (укр.) наука, освiта, нові технологiї, патентознавство
тел.(044) 204-93-39    без реклами

4 р. на міс. 
(об’єднаними 

номерами)

51.52 154.56 309.12 618.24

83969 СУЦВІТТЯ СКАНВОРДІВ (укр.) див. анотацію до інд. 87962
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 15.79 47.37 94.74 189.48

83971 ТЕЩИНІ МЛИНЦІ (укр.) див. анотацію до інд. 87995
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 17.61 52.83 105.66 211.32

83974 ТЕЩИН ПИРІГ. КЕЙВОРДИ (укр.) див. анотацію до інд. 88971
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 16.96 50.88 101.76 203.52

83973 ТЕЩИН ПИРІГ. ФІЛВОРДИ (укр.) див. анотацію до інд. 88969
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 16.96 50.88 101.76 203.52

83968 ТИЖДЕНЬ І ЛЮДИ. ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНО - РОЗВАЖАЛЬНА 
ГАЗЕТА (укр.) див. анотацію до інд. 88047
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

66.44 199.32 398.64 797.28

83963 1000 ПОРАД. КЕЙВОРДИ (укр.) див. анотацію до інд. 88976
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 20.44 61.32 122.64 245.28

83962 1000 ПОРАД. СКАНВОРДИ (укр.) див. анотацію до інд. 88975
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 20.44 61.32 122.64 245.28

83972 ТОВСТИЙ ЗЯТЬ (укр.) див. анотацію до інд. 87965
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 50.38 151.14 302.28 604.56

47606 ХРИСТИЯНСЬКА ГАЗЕТА (укр.)
(видання в січнi, березні, травні, липні, вересні, листопаді не виходить. Передплату 
на січень, березень, травень, липень, вересень, листопад не приймати)
заПОРІЖЖя тел.(096) 069-29-59    без реклами

1 р. на мic. 11.01 33.03 66.06 —

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
47531 БЕГЕМОТ (укр.) див. анотацію до інд. 47127

ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%
1 p. на 2 

мiс.
2 міс. 
 40.03

4 міс. 
 80.06

120.09 240.18

47532 ДІАМАНТ КРОСВОРДІВ (укр.) див. анотацію до інд. 46294
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 25.09 75.27 150.54 301.08

47534 ДИВАН КРОСВОРД (укр.) див. анотацію до інд. 47128
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 30.39

4 міс. 
 60.78

91.17 182.34

47536 ЖИРНІ КРОСВОРДИ (укр.) див. анотацію до інд. 47131
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 41.68

4 міс. 
 83.36

125.04 250.08

47540 КАКТУС. КРОСВОРДИ З ГОЛОЧКИ! (укр.) див. анотацію до інд. 47133
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 39.03

4 міс. 
 78.06

117.09 234.18

47542 КОРОЛІВСТВО КРОСВОРДІВ (укр.) див. анотацію до інд. 46270
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 25.09 75.27 150.54 301.08

47544 КРОСВОРДИ XXL (укр.) див. анотацію до інд. 46458
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 39.03

4 міс. 
 78.06

117.09 234.18

87144 МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ (укр., рос., англ.)
тел.(044) 464-40-00    без реклами

1 p. на 
кварт.

— 153.10 306.20 612.40

47529 ОЛІЙНО - ЖИРОВИЙ КОМПЛЕКС (укр.) Галузеве видання олійно-жирової 
промисловості
днІПРО тел.(096) 053-82-58    обсяг реклами —  2%

1 p. на 
кварт.

— 230.46 460.92 921.84
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47535 ПЕРЛИНА КРОСВОРДІВ (укр.) див. анотацію до інд. 46295
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 25.09 75.27 150.54 301.08

83976 ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (укр.) для дитячих 
садків. забезпечує виконання функцій: підвищення кваліфікації педагогів та їх 
методичного обслуговування.
тел.(044) 528-22-16    обсяг реклами —  10%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 359.92

4 міс. 
 719.84

1 079.76 2 159.52

88127 ПУБЛІЧНЕ ПРАВО (укр., рос., англ.) науковий журнал юридичного спрямування
тел.(050) 144-44-11    обсяг реклами —  2%

1 p. на 
кварт.

— 267.22 534.44 1 068.88

83934 РОСІЙСЬКА СЛОВЕСНІСТЬ В ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки уроків, 
наукові праці
тел.(068) 357-67-18    без реклами

1 p. на 
кварт.

— 71.25 142.50 285.00

83933 РОСІЙСЬКА ШКОЛА (укр.) новий журнал для шкіл, досвід, поради фахівців
тел.(068) 357-67-18    без реклами

1 p. на 
кварт.

— 77.75 155.50 311.00

47537 СМАРАГД КРОСВОРДІВ (укр.) див. анотацію до інд. 46269
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 26.73 80.19 160.38 320.76

47539 СМАРАГД КРОСВОРДІВ. СУПЕРЗБІРНИК (укр.) див. анотацію до інд. 47461
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 39.03

4 міс. 
 78.06

117.09 234.18

47538 «СМАРАГД КРОСВОРДІВ» + «ПЕРЛИНА КРОСВОРДІВ» + «ДІАМАНТ 
КРОСВОРДІВ». КОМПЛЕКТ у складі: 

63.91 191.73 383.46 766.92

ж. «Смарагд кросвордів» (укр.) 1 р. на мic.
ж. «Перлина кросвордів» (укр.) 1 р. на мic.
ж. «Діамант кросвордів» (укр.) 1 р. на мic.
див. анотацію до інд. 46300
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

47559 СУЗІР’Я РОЗВАГ (укр.) див. анотацію до інд. 46383
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 25.09 75.27 150.54 301.08

47567 СУПЕРКРОСВОРДИСТ (укр.) див. анотацію до інд. 46470
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 26.73 80.19 160.38 320.76

87474 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ (укр., рос.) для 
фахівців галузі фізичного виховання і спорту
тел.(044) 289-40-92    обсяг реклами —  30%

1 p. на 
кварт.

— 101.81 203.62 407.24

47569 ТІТКА КЛАВА (укр.) див. анотацію до інд. 47138
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 41.68

4 міс. 
 83.36

125.04 250.08

47573 ТРОЄ ПОРОСЯТ (укр.) див. анотацію до інд. 47139
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 40.03

4 міс. 
 80.06

120.09 240.18

83979 УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР (укр.) Про театральне життя України та світу
(Передплата приймається тільки на березень, червень, вересень, грудень. на 
решту місяців передплата не приймається.)
тел.(044) 278-39-28    обсяг реклами —  5%

1 p. на  мiс. 111.81 335.43 4 міс. 
 447.24

—

47555 УЛЮБЛЕНІ КРОСВОРДИ (укр.) див. анотацію до інд. 46378
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 26.73 80.19 160.38 320.76

47547 УЛЮБЛЕНІ СТРАВИ (укр.) експертне видання у сфері кулінарії та домогосподарства! 
Журнал для справжніх господинь та тих, хто лише вчиться готувати. Потіште своїх 
рідних смачними і корисними стравами!
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

2 р. на 
кварт.

— 28.44 56.88 113.76

86964 ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (укр.) видання віднесено до 
наук.-фахових видань України
(видання в серпні не виходить. Передплату на серпень не приймати)
тел.(044) 451-51-61    без реклами

1 р. на мic. 174.51 523.53 1 047.06 11 міс. 
1 919.61

47533 ЧАРІВНИЙ СВІТ КРОСВОРДІВ (укр.) див. анотацію до інд. 46375
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 25.09 75.27 150.54 301.08

47578 ЯРМАРОК ДОЗВІЛЛЯ (укр.) див. анотацію до інд. 46387
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 26.73 80.19 160.38 320.76

47579 ЯРМАРОК РОЗВАГ (укр.) див. анотацію до інд. 46271
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 26.73 80.19 160.38 320.76

47580 ЯРМАРОК РОЗВАГ. ВЕЛИКА КЛІТИНКА (укр.) див. анотацію до інд. 47462
ЛЬвІв тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 39.03

4 міс. 
 78.06

117.09 234.18



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
вартість приймання передплати
4.00 8.00 9.00 14.00
вартість видання з доставкою

4

Розділ 4. ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ з СІЧНЯ:

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (On-line)* (укр.) 
електоронне видання. забезпечує виконання функцій: підвищення кваліфікації 
педагогів та їх методичного обслуговування.
Для отримання електронного видання вкажіть свій e-mail

тел.(044) 528-22-16    обсяг реклами —  10%

83977 електронний методичний кабінет «ШкОЛа» 1 р. на рiк — — — 2 736.00*

83978 електронний методичний кабінет «дитяЧиЙ садОк» 1 р. на рiк — — — 2 736.00*

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

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» ДЛЯ ДОНЕЦЬКОЇ ТА 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ на 2022 рік (І півріччя)»

2.1. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ:      

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:

47452 ДЛЯ ДОМА (укр.) (стор.29) 1 р. на 
тижд.

38.27 114.81 229.62 459.24

86928 ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» у складі:  (стор.24, 
56)

533.85 1 601.55 3 203.10 6 406.20

г. «Все про бухгалтерський облік» (укр.) 10 р. на міс.

ж. «Пізнайко від 6» - дитячий журнал» (укр.) 1 р. на мic.

47451 7Я (укр.) (стор.63) 1 р. на 
тижд.

46.89 140.67 281.34 562.68

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:

46068 НАУКОВО - ТЕОРЕТИЧНИЙ І ГРОМАДСЬКО - ПОЛІТИЧНИЙ АЛЬМАНАХ 
«ГРАНІ» (укр., рос., англ.) (стор.116)
днІПРО

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 109.10

4 міс. 
 218.20

327.30 654.60

     замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 

2.2. Укажіть та внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської 
областей на 2022 рік (І півріччя)»:

►  на стор. 90 біля журналу «Всё о труде и зарплате» інд.88806 продовжіть текст анотації… «Оподаткування виплат працівникам» 
(листопад)». Решта умов передплати не змінюється;

2.3. За повідомленням видавців:

На виконання вимог  статті 25 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» відбудуться 
наступні зміни:

►  з  січня 2022 р. видання будуть виходити українською мовою, а саме: 
газети:  
• «Бабушкина аптека / Рецепты от 100 бед» (кропивницький) інд.46238 (стор.16); 
• «Внучка» (кропивницький) інд.46229 (стор.23); 
журнали:  
• «Косметолог» інд.87086 (стор.111); 
• «Les Nouvelles Esthetiques, Україна» інд.87087 (стор.112); 
• «Лечимся вместе» (кропивницький) інд.46207 (стор.112). 
Внесіть зміни до  «каталогу видань України «Преса поштою» для донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)» по інд.46238, 
46229, 46207, 87086, 87087 - вкажіть мову видання - (укр.). Решта умов передплати не змінюється;
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►  з  січня 2022 р. видання будуть містити матеріали українською та російською мовами, а саме: 
газети:  
• «Доктор Нострадамус» інд.87000, 87009 (стор.30), інд.16676 («дочасна передплата»)  та у складі комплектів: «Доктор Нострадамус» + 
«Жіноча магія». Комплект інд.87005 (стор.30), «Доктор Нострадамус» + «Mедицина для вас». Комплект інд.87004 (стор.30), «Доктор 
Нострадамус» + «Рецепти здоров’я та довголіття» + «Жіноча магія». Комплект інд.87006 (стор.30), «Доктор Нострадамус» + «Рецепти 
здоров’я та довголіття». Комплект інд.87007 (стор.30); 
• «Медицина для вас» інд.87010 (стор.48) та у складі комплекту «Доктор Нострадамус» + «Mедицина для вас». Комплект інд.87004 
(стор.30); 
• «Семён газета. Всеукраинское издание» (Харків) інд.46890 (стор.62); 
• «Семён. С телепрограммой кабельного ТВ» (Харків) інд.46844 (стор.62); 
• «ТИР. Всеукраинское издание» (Харків) інд.46796 (стор.73); 
•  «Телепрограмма кабельного ТВ» (Харків) інд.46845 (стор.70); 
журнали:  
• «Бабушка» журнал по целительству» (кропивницький) інд.46225 (стор.83);  
• «ДентАрт» інд.87373 (стор.93).  
Внесіть зміни до  «каталогу видань України «Преса поштою» для донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)» по інд.87000, 
87009, 87005, 87004, 87006, 87007, 87010, 46890, 46844, 46796, 46845, 46225, 87373 - вкажіть мову видань - (укр., рос.). Решта умов 
передплати не змінюється;

►  з  січня 2022 р. видання будуть містити матеріали українською та російською мовами під новою назвою, а саме: 
газети:  
• «Жіноча магія» інд.87001 (стор.34) та у складі комплектів: «Доктор Нострадамус» + «Жіноча магія». Комплект інд.87005 (стор.30), 
«Доктор Нострадамус» + «Рецепти здоров’я та довголіття» + «Жіноча магія». Комплект інд.87006 (стор.30); 
• «Рецепти здоров’я та довголіття» інд.87011, 87008 (стор.61) та у складі комплектів: «Доктор Нострадамус» + «Рецепти здоров’я та 
довголіття» + «Жіноча магія». Комплект інд.87006 (стор.30), «Доктор Нострадамус» + «Рецепти здоров’я та довголіття». Комплект 
інд.87007 (стор.30); 
• «Сенсація - колаж дайджест» інд.87003 (стор.63); 
журнали:  
• «Астрокалендар «Нострадамус» інд.87002 (стор.83). 
Внесіть зміни до  «каталогу видань України «Преса поштою» для донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)» по інд.87001, 
87005, 87006, 87011, 87008, 87007, 87003, 87002 - вкажіть мову видань - (укр., рос.) та внесіть зміни у назви видань. Решта умов 
передплати не змінюється;

►  з  січня 2022 р. видання будуть виходити українською мовою під новою назвою, а саме: 
газети:  
• «Енциклопедія» інд.83704, 83709 (стор.33), інд.83874, 83873 («дочасна передплата»); 
• «Енциклопедія судоку» інд.88725 (стор.33); 
• «Найкращі судоку» інд.87967 (стор.46); 
• «Улюблені квіти» (Харків) інд.46781 (стор.47); 
• «Улюблений вік» (Харків) інд.46804 (стор.47); 
• «Таксі» (Харків) інд.47317 (стор.69); 
• «Тещин пиріг. Судоку» інд.88970, 89185 (стор.72), інд.83859 («дочасна передплата»); 
• «1000 порад. Філворди» інд.83740 (стор.74), інд.83790 («дочасна передплата»); 
• «Філворди» інд.83710, 89192 (стор.76), інд.83872 («дочасна передплата»)  
• «Цунамі» інд.87963, 87964 (стор.78); 
• «Японскі кросворди» інд.88006 (стор.80). 
Внесіть зміни «каталогу видань України «Преса поштою» для донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)» по інд.83704, 83709, 
88725, 87967, 46781, 46804, 47317, 88970, 89185, 83740, 83710, 89192, 87963, 87964, 88006 - вкажіть мову видань - (укр.) та внесіть зміни у 
назви видань. Решта умов передплати не змінюється;

►  з  січня 2022 р. видання будуть містити матеріали українською, англійською та російською мовами під новою назвою, а саме: 
журнали:  
• «Менеджмент і кадри: психологія управління, соціоніка і соціологія» інд.87224 (стор.114); 
• «Психологія та соціоніка міжособових відношень» інд.87225 (стор.123); 
• «Соціоніка, ментологія та психологія особистості» інд.87227 (стор.127). 
Внесіть зміни до «каталогу видань України «Преса поштою» для донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)» по інд.87224, 
87225, 87227 - вкажіть мову видань - (укр., англ., рос.) та внесіть зміни у назви видань. Решта умов передплати не змінюється;

► журнал  «Пізнайко від 2 до 6» журнал для найменших» інд.87355 (стор.121) з січня 2022 р. не буде виходити з друку. дане видання не 
буде входити до складу комплекту: «Повний комплект «Все про бухгалтерський облік» інд.86928 (стор.24, 56). Передплату на комплект 
можна оформити за новою ціною та умовами передплати;
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2.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» для 
Донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)»:

●газети: 
► «Азарт від МСЛ» інд.87413 (стор.4); 
► «Баба Шура» інд.88989 (стор.14); 
► «Благовіст» (Львів) інд.46258 (стор.17); 
► «Вечёрка. С телепрограммой. Всеукраинский выпуск» (Харків) інд.46785 (стор.22); 
► «Вечёрка. С телепрограммой спутникового ТВ. Всеукраинское издание» (Харків) інд.46805 (стор.22); 
► «Вкусно и просто» + «Вкусно и просто. Специальный выпуск» + «Повний перелік періодичних видань Торгового Дома «Зеніт». 
Комплект інд.88808 (стор.24); 
► «Для дома» інд.46151, 46152 (стор.28); 
► «Еда. Домашние заготовки» + «Вкусно и просто. Специальный выпуск» + «Повний перелік періодичних видань Торгового Дома 
«Зеніт». Комплект інд.88807 (стор.32); 
► «Звёзды и советы» інд.87617, 87618 (стор.36); 
► «Любимая ярмарка сканвордов» інд.88017 (стор.46); 
► «Мама дорогая» інд.83707 (стор.47), інд.83866 («дочасна передплата»); 
► «Моя кума» інд.83708 (стор.49), інд.83869 («дочасна передплата»); 
► «О - го - го! Крупная клетка» інд.87966 (стор.54); 
► «Позиция» (запоріжжя) інд.46114 (стор.57); 
► «Порадниця. Присадибне господарство» (Харків) інд.47456 (стор.59); 
► «Советчица - пільговий Комплект» (Харків) інд.47457 (стор.67); 
► «Тайны звёзд» + «Звёзды и советы». Комплект інд.87628, 87629 (стор.69); 
► «Тайны и расследования» інд.88728, 88026 (стор.69), інд.83803 («дочасна передплата»); 
► «ТВ программа» (Харків) інд.46873 (стор.69); 
► «Т2. Телепрограмма цифрового и эфирного телевидения» (Харків) інд.46859 (стор.70); 
► «Тёщин пирог. Спецвыпуск» інд.83741 (стор.72), інд.83861 («дочасна передплата»); 
► «Тёщин пирог» + «Тёщин пирог. Спецвыпуск» + «Повний перелік періодичних видань Торгового Дома «Зеніт». Комплект інд.83742 
(стор.73);
► «Толстый рыжий кот» інд.88733 (стор.74); 
► «ТСТ. Телепрограмма спутникового телевидения. Всеукраинское издание» (Харків) інд.46836 (стор.74); 

● журнали: 
► «Довідник секретаря та офіс - менеджера» інд.88339, 88315 (стор.106); 
► «Любимые блюда» (Львів) інд.46377 (стор.112); 
► «Наука и техника» інд.87796 (стор.116); 
► «Пізнайко від 2 до 6» журнал для найменших» інд.87355 (стор.121).
замовлення на адресу дП «Преса» та філій ат «Укрпошта» не направляйте. 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» ДЛЯ ДОНЕЦЬКОЇ ТА 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ» на 2021 рік

3.1. Включіть до «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської областей на 
ІІ півріччя 2021 року»  з доставкою:      

Індекс та назва видання Періодичність 
виходу

1 міс. 3 міс.
вартість приймання 

передплати

3.00 6.00
вартість видання з 

доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з ЖОВТНЯ:
47324 ЕСТАФЕТА (укр.)

днІПРО тел.(098) 397-30-38    без реклами
1 р. на мic. 53.36 160.08

47464 СКОРАЯ ПОМОЩЬ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ (рос.) корисні поради на всі випадки життя
ЛУЦЬк тел.(0332) 71-25-82    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 2.16 6.48

47463 ШВИДКА ДОПОМОГА НА ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ (укр.) корисні поради на всі випадки життя
ЛУЦЬк тел.(0332) 71-25-82    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 2.16 6.48

 з ЛИСТОПАДА:
ПОДІЇ ТИЖНЯ. ПІДСУМКИ І ФАКТИ. ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНО - РОЗВАЖАЛЬНА 
ГАЗЕТА (укр.) Інформаційно-розважальне видання: життя зірок і публічних осіб, таємниці історії 
та парадокси науки, корисні поради для чоловіків і для всієї родини
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

83929 пільгова передплата для пенсіонерів, ветеранів ввв, воїнів-афганців, ліквідаторів аварії на 
Чаес, листонош, багатодітних сімей, інвалідів усіх категорій, студентів, постійних передплатників 

1 р. на тижд. 41.62 2 міс. 
 83.24

83928 для інших передплатників 1 р. на тижд. 43.72 2 міс. 
 87.44
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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 3 000. зам. №. 2140030, 2140031
Передрук матеріалів із додатків до каталогу – тільки за узгодженням з ат «Укрпошта»

3.2. За повідомленням видавців:

►  газета «Звёзды и советы» інд.86617, 86618 (стор.37) та у складі «Тайны звёзд» + «Звёзды и советы». Комплект інд.87628, 87629 
(стор.67) з жовтня (№41) 2021 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання 
буде доставлятись газета «Истории из жизни» інд.87642.  Забезпечте доставку газети «Истории из жизни» передплатникам інд.86617, 
86618, 87628, 87629;

►  журнал «Добрые советы. Сканворды» інд.87186 (стор.97) з жовтня 2021 р. буде виходити українською мовою під назвою «Добрі 
поради. Сканворди». Внесіть зміни до  «каталогу видань України «Преса поштою» для донецької та Луганської областей на ІІ півріччя 
2021 року» по інд.87186 у назву видання та вкажіть мову видання - (укр.). Решта умов передплати не змінюється. 
Забезпечте доставку журналу з назвою «Добрі поради. Сканворди» передплатникам інд.87186;

►  журнал «Новое время страны» інд.87953, 87954 (стор.116)  з  серпня 2021 р. буде виходити під назвою «Новое время страны 
/ Новий час країни» та друкувати матеріали українською мовою. Внесіть зміни до  «каталогу видань України «Преса поштою» для 
донецької та Луганської областей на ІІ півріччя 2021 року» по інд.87953, 87954 назву видання та вкажіть мову видання - (укр.). Решта умов 
передплати не змінюється. 
Забезпечте доставку журналу з назвою «Новое время страны / Новий час країни» передплатникам інд.87953, 87954;

►  журнал «Сделай паузу!» інд.87164 (стор.124) з вересня 2021 р. буде виходити українською мовою під назвою «Зроби паузу!». 
Внесіть зміни до  «каталогу видань України «Преса поштою» для донецької та Луганської областей на ІІ півріччя 2021 року» по інд.87164 у 
назву видання та вкажіть мову видання - (укр.). Решта умов передплати не змінюється. 
Забезпечте доставку журналу з назвою «Зроби паузу!» передплатникам інд.87164;

►  журнал «Тёщин язык» інд.87180 (стор.127) з вересня 2021 р. буде виходити українською мовою під назвою «Тещин язик». Внесіть 
зміни до  «каталогу видань України «Преса поштою» для донецької та Луганської областей на ІІ півріччя 2021 року» по інд.87180 у назву 
видання та вкажіть мову видання - (укр.). Решта умов передплати не змінюється. 
Забезпечте доставку журналу з назвою «Тещин язик» передплатникам інд.87180.

3.3. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» для 
Донецької та Луганської областей на 2021 рік»:

●газети: 

► «Звёзды и советы» інд.87617, 87618 (стор.37); 
► «Тайны звёзд» + «Звёзды и советы». Комплект інд.87628, 87629 (стор.67); 
► «Я - эрудит» (запоріжжя) інд.47341 (стор.78).

замовлення на адресу дП «Преса» та філій ат «Укрпошта» не направляйте. 

3.4. Буде проведено ануляцію за 2021 рік на нижчеперераховані:  

●газети: 

► липень-грудень: «Новини Донеччини» (Харків) інд.88750; 
► липень-грудень:  «Я - эрудит» (запоріжжя) інд.47341; 

● журнали: 

► червень-грудень: «Elle Україна» інд.87829; 
► серпень-грудень: «Живемо на сотку!» (Харків) інд.47325. 

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