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видання для людей похилого віку
Індекс та назва видання

Кількість 
виходів за 
тиждень

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
Вартість видання з доставкою

23399 аргуменТИ і ФакТИ. ЗДоров’Я (укр., рос., англ.) 
Охорона здоров’я. Народнi засоби лiкування
тел.(044) 207-97-22    обсяг реклами —  10%

2 р. на 
мiс.

12.00 36.00 72.00

22140 аргуменТИ і ФакТИ в украЇні (укр., рос., англ.) 
Всебічне висвітлення подій в Україні та світі
тел.(044) 207-97-22    обсяг реклами —  25%

1 р. на 
тижд.

54.00 162.00 324.00

99437 БаБуСИна апТека / реЦепТИ віД 100 БіД / (укр.) 
Традиційні та народні методи лікування травами та 
фармацевтичними препаратами
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(066) 185-67-86    без реклами

1 р. на 
мic.

3.22 9.66 19.32

99436 БаБуСЯ (укр.) Народні методи лікування за вашими 
листами
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(066) 185-67-86    без реклами

1 р. на 
мic.

3.22 9.66 19.32

21797 БаБушка (рос.) Видання, яке ділиться з читачами 
досвідом лікування нетрадиційними методами. 
Частину хвороб, про які йдеться мова, офіційно 
визнано невиліковними, але поради, що друкувалися, 
неодноразово вже довели свою дієвість на практиці
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(099) 542-16-06    без реклами

1 р. на 
тижд.

19.63 58.89 117.78

96144 БаБушка (укр.) Видання, яке ділиться з читачами 
досвідом лікування нетрадиційними методами. 
Частину хвороб, про які йдеться мова, офіційно 
визнано невиліковними, але поради, що друкувалися, 
неодноразово вже довели свою дієвість на практиці
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(099) 542-16-06    без реклами

1 р. на 
тижд.

19.63 58.89 117.78

76388 БаБушка / реЦепТИ віД 100 БіД / (укр.) Міжнародна 
газета-цілителька під редакцією С.Бондарєва
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(0522) 22-25-93    без реклами

1 р. на 
тижд.

17.35 52.05 104.10

90793 БаБушка / реЦепТЫ оТ 100 БеД / (рос.) Міжнародна 
газета-цілителька під редакцією С.Бондарєва
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(0522) 22-25-93    без реклами

1 р. на 
тижд.

17.35 52.05 104.10

98078 БеДрИк (укр.) Головоломки, ребуси, загадки, казки, 
розмальовки
ЛУЦЬК тел.(0332) 71-25-82    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

10.00 30.00 60.00

76605 БуЛьвар горДона (укр.) Щотижневик світської 
хроніки. Відтепер і українською!
тел.(044) 455-46-23    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

57.37 172.11 344.22

91656 БуЛьвар горДона (рос.) Щотижневик світської 
хроніки
тел.(044) 455-46-23    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

57.37 172.11 344.22

23175 ваша ДоЛЯ - СпрИнТ (укр.) Як зміцнити здоров’я, 
заробити гроші, знайти і зберегти кохання свого життя.
тел.(044) 455-46-23    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

39.07 117.21 234.42
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Індекс та назва видання
Кількість 

виходів за 
тиждень

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
Вартість видання з доставкою

76906 веСТИ. украЇнСькИй вИпуСк (укр.) Новини України 
та світу, здоров’я, спорт, культура та відпочинок
тел.(044) 390-01-00    обсяг реклами —  15%

3 (76 р. 
на півр)

99.14 297.42 594.84

21584 веТеран украЇнИ (укр.) Соцiальний захист 
населення
тел.(067) 597-12-63    без реклами

2 р. на 
міс. 

(об’єднаними 
номерами)

12.24 36.72 73.44

76307 вИграй поДарункИ! гороСкоп. реЦепТИ (укр.) 
Розіграш подарунків щомісяця, анекдоти, здоров’я
ЛУЦЬК тел.(0332) 77-42-22    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

0.60 1.80 3.60

99304 віЛьне ЖИТТЯ /пЛюС/ (укр.) Загальнополітична, 
інформаційна
ТЕРНОПІЛЬ 
тел.(0352) 25-48-48    обсяг реклами —  30%

2 р. на 
тижд.

53.90 161.70 323.40

30640 вИСокИй Замок (укр.) Є газети, без яких важко жити, 
бо вони - і порада, і розрада, і підтримка, і підказка у 
непростих життєвих ситуаціях. Читачі, різні за віком, 
професією, соціальним статусом, переконалися: такою 
газетою був і залишається “Високий Замок”. У цій газеті 
ви знайдете гострі політичні матеріали, об’єктивність, 
неупередженість, чесний погляд на соціальні проблеми 
і явища, на людські долі, готовність захистити 
незахищених, прийти на допомогу. “Високий Замок” - 
це турбота про ваше здоров’я і безпеку, про комфорт 
і затишок  у вашій оселі, про добробут вашої сім’ї, про 
якісне виховання і навчання дітей. “Високий Замок” - це 
можливість відпочити. Інтерв’ю з зірками, світські новини, 
туристичні “мандрівки” за кордон, сенсації і скандали, 
ігри з читачами, гумор, мода, гороскоп та кросворди... А 
ще у кожному номері додаток “Телезамок”. Більше нема 
потреби шукати деінде більш нову інформацію: усе є у 
“Високому Замку”- газеті, якій довіряють!
ЛЬВІВ тел.(0322) 34-90-00    обсяг реклами —  10%

1 34.60 103.80 207.60

23302 віСТі вСеукраЇнСькоЇ ЦенТраЛьноЇ СпіЛкИ 
СпоЖИвЧИх ТоварИСТв (укр.) Дiяльнiсть споживчої 
коопеpацiї України, міжнародних кооперативних структур, 
висвiтлення кооперативного руху, студентського життя, 
загальнополiтичних подiй, гумор, дозвiлля
тел.(044) 278-34-26    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

— 120.00 240.00

95696 внуЧка (укр.) Цікаві та правдиві історії лікування 
хвороб традиційними та народними методами
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(066) 185-67-86    без реклами

25 р. на 
півр.

13.66 40.98 81.96

60352 вСеукраЇнСька гаЗеТа «віСнИк + к» (укр., рос.) 
Про життя і проблеми людей. Різне про країну, світ
ЛУЦЬК тел.(0332) 77-48-84    обсяг реклами —  20%

1 р. на 
тижд.

29.40 88.20 176.40
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Індекс та назва видання
Кількість 

виходів за 
тиждень

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
Вартість видання з доставкою

91193 гаЗеТа ДЛЯ Жінок (укр.) Краса та здоров’я жінки, 
рецепти, поради, програма ТБ
КРОПИВНИЦЬКИЙ 
тел.(0522) 32-08-42    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

28.00 84.00 168.00

94522 гаЗеТа по - украЇнСькИ (укр.) (з ТБ) 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. Зручна програма центральних 
та найпопулярніших каналів кабельного ТБ. Виходить 
щотижня у четвер
тел.(044) 496-86-54    обсяг реклами —  15%

1 р. на 
тижд.

42.00 126.00 252.00

40224 гоЛоС украЇнИ** (укр.) Газета Верховної Ради 
України: політика, культура, всесвіт, ТV-програма
тел.(044) 503-68-72, 456-92-11    обсяг реклами —  15%

5 (127 р. 
на півр.)

35.00** 105.00** 210.00**

40223 гоЛоС украИнЫ** (рос.) Газета Верховної Ради 
України: політика, культура, всесвіт, ТV-програма
тел.(044) 503-68-72, 
456-92-11    обсяг реклами —  15%

5 (127 р. 
на півр.)

35.00** 105.00** 210.00**

68338 гоСпоДарСькі пораДИ (укр.) Добра газета, для 
добрих людей. Корисна та практична газета для тих, кому 
подобається господарювати вдома, на городі, на дачі
ЛЬВІВ тел.(050) 222-50-50, 
(067) 666-90-90    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

7.00 21.00 42.00

37364 ДаЧнИк пЛюС (укр.) Господарювання на землі
ПОЛТАВА тел.(0532) 56-12-14    обсяг реклами —  15%

1 р. на 
тижд.

36.00 108.00 216.00

99568 ДіЛо хаЗЯйСьке (укр.) Газета - порадниця на 
всі випадки для справжніх господинь і господарів + 
останні новини і програма телепередач
КРОПИВНИЦЬКИЙ 
тел.(0522) 32-08-42    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

27.00 81.00 162.00

49297 ДоБре ЗДоров’Я (укр.) Без доброго здоров’я немає 
доброго життя! Тому мета газети “Добре здоров’я” - 
щоб наші читачі отримали найфаховіші, найкорисніші, 
найужитковіші поради від авторитетних, досвідчених 
лікарів у різних галузях здоров’я. А також рекомендації, 
як не захворіти, як вести здоровий спосіб життя, 
правильно харчуватися, загартовуватися, доглядати за 
собою: виглядати стильною і модною. Крім того, в газеті 
є постійні рубрики: “Поради психолога”, “Дім і сім’я”, 
“Він і вона”, “Батьки і діти”. В газеті друкуватимуться 
листи читачів, які діляться своїм практичним досвідом 
як здорового способу життя, так і лікування, зокрема, і 
народними методами, різних хвороб
ЛЬВІВ тел.(0322) 34-90-00    обсяг реклами —  5%

2 р. на 
мiс.

12.10 36.30 72.60
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Індекс та назва видання
Кількість 

виходів за 
тиждень

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
Вартість видання з доставкою

21638 ДоБрИй гоСпоДар (укр.) Газета “Добрий господар” 
найкраща українська газета для городників, садоводів 
та дачників. Двічі на місяць більше трьох сотень тисяч 
господарів зачитуються корисними порадами щодо 
садіння, догляду за рослинами, збору і зберігання 
врожаю. Чимало місця відводиться відповідям на 
листи читачів, у яких вони просять поради, як боротися 
із шкідниками, бур’янами, які добрива вносити тощо. 
Також фахові поради з бджільництва, квітникарства, 
вміщено рецепти приготування різноманітних смачних 
страв, консультації лікарів, юристів та поради до 
різних життєвих ситуацій. Популярна рубрика “Куточок 
вишивальниці”
ЛЬВІВ тел.(0322) 34-90-00    обсяг реклами —  5%

2 р. на 
мiс.

14.50 43.50 87.00

86472 ДоБрИй пораДнИк (укр.) Догляд за садом та 
городом, медичні й господарські поради, рецепти й 
рукоділля. Календарі в кожному номері: церковний, 
посівний, пасічника, здорового харчування й 
вирощування домашніх тварин, травника, квітникаря
ЧЕРНІВЦІ 
тел.(0372) 55-34-82    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
мic.

9.30 27.90 55.80

68339 ДомашнЯ куЛінаріЯ (укр.) Готуємо самі - готуємо 
смачно! У газеті прості та доступні рецепти для всіх і 
кожного. Нагодуйте себе та своїх рідних смачненьким - 
передплатіть смачну газету “Домашню кулінарію”!
ЛЬВІВ тел.(050) 222-50-50, 
(067) 666-90-90    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

10.00 30.00 60.00

89436 ДомовИк (укр.) 24 сторінки енциклопедії корисних 
порад для дому і саду, кулінарія, медицина та 
програма ТБ
ХАРКІВ тел.(050) 938-30-72    обсяг реклами —  2%

1 р. на 
тижд.

29.04 87.12 174.24

01245 Домовой (рос.) 24 сторінки корисних порад для дому 
і саду, кулінарія, традиційна та народна медицина, 
гороскоп, програма ТБ
ХАРКІВ тел.(050) 938-30-72    обсяг реклами —  2%

1 р. на 
тижд.

29.04 87.12 174.24

35091 екСпреС гаЗеТа (укр., рос.) Скандали, сенсації, 
розслідування, історії з життя зірок
тел.(044) 207-97-22    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

45.50 136.50 273.00

99924 ЖИЗнь на пенСИИ (рос., укр.) Газета про пенсії, 
пільги, субсидії
ОДЕСА тел.(0482) 34-03-08    обсяг реклами —  5%

3 (74 р. 
на півр.)

65.00 195.00 390.00

96372 ЖИЗнь на пенСИИ (вТорнИк) (рос., укр.) Газета 
про пенсії, пільги, субсидії
ОДЕСА тел.(0482) 34-03-08    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

20.50 61.50 123.00
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Індекс та назва видання
Кількість 

виходів за 
тиждень

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
Вартість видання з доставкою

06694 ЖИТТєві іСТоріЇ (укр.) Правдиві життєві історії, історії 
кохання, вірші читачів, кулінарні рецепти
ЛЬВІВ тел.(067) 672-03-94    обсяг реклами —  5%

2 р. на 
мiс.

8.60 25.80 51.60

08270 ЖИТТЯ (укр.) Життєві історії, історії кохання, кулінарні 
рецепти, поради щодо здоров’я, духовність, призові 
конкурси, сканворд, новини життя і програма ТБ (11 
телеканалів)
ЛЬВІВ тел.(067) 672-03-94    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

17.40 52.20 104.40

49690 ЖИТТЯ. іСТоріЇ (укр.) Нові життєві історії, історії 
кохання, кулінарія, сканворд. Цікава щотижнева газета 
для дозвілля
ЛЬВІВ тел.(067) 672-03-94    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

17.40 52.20 104.40

60366 ЖИТТЯ пенСіонера (укр., рос.) Газета про життя 
пенсіонерів, нарахування пенсій
ЛУЦЬК тел.(0332) 71-25-82    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

7.00 21.00 42.00

37627 ЗДоров’Я і ДовгоЛіТТЯ (рос.) Російська мова 
(анотацію див. індекс 90247)
тел.(044) 337-00-20    обсяг реклами —  10%

4 p. на 
мiс.

21.40 64.20 128.40

90247 ЗДоров’Я і ДовгоЛіТТЯ (укр.) Медична інформація для 
широкого кола читачів (нові методики лікування, поради 
фахівців нетрадиційної медицини, оригінальні рецепти 
збереження здоров’я, індивідуальні консультації для читачів)
тел.(044) 337-00-20    обсяг реклами —  10%

4 p. на 
мiс.

21.30 63.90 127.80

76823 ЗДоровИй СпоСіБ ЖИТТЯ в украЇні (укр.) Див. 
анотацію до інд. 23796
ЛЬВІВ тел.(044) 501-61-56    обсяг реклами —  10%

2 р. на 
мiс.

15.30 45.90 91.80

23796 ЗДоровЫй оБраЗ ЖИЗнИ в украИне (рос.) 
Найкращі та доступні рецепти здоров’я від лікарів, 
цілителів та читачів
ЛЬВІВ тел.(044) 501-61-56    обсяг реклами —  10%

2 р. на 
мiс.

15.30 45.90 91.80

99625 ЗеЛена пЛанеТа ЗемноЇ (укр.) Видання, яке 
розкриває секрети народної медицини.
тел.(044) 456-20-43    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
мic.

14.48 43.44 86.88

41769 ЗЦіЛИСь вірою (укр., рос.) Православні знання про 
зцілення душі і тіла
ОДЕСА тел.(048) 748-02-98    без реклами

1 р. на 
мic.

5.70 17.10 34.20

76603 іСТИнне ЗДоров’Я (укр.) Дивитися анотацію по 
індексу 89437
ЗАПОРІЖЖЯ 
тел.(097) 512-05-53    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
тижні

16.10 48.30 96.60
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Індекс та назва видання
Кількість 

виходів за 
тиждень

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
Вартість видання з доставкою

89437 ИСТИнное ЗДоровье (рос., укр.) Газета що змінює 
життя на краще! Мудрість народної медицини і нових 
знань - для здоров’я тіла. Позитив і настрій на все 
найкраще - для благості душі. Якщо ви передплачуєте 
цю газету, значить у вашому житті почалася світла смуга!
ЗАПОРІЖЖЯ  тел.(097) 512-05-53    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
тижні

16.10 48.30 96.60

76580 ИТогИ неДеЛИ (укр.) Інформаційно-аналітичне 
видання
тел.(093) 531-40-40    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

71.43 214.29 428.58

95869 ИТогИ неДеЛИ (рос.) Інформаційно-аналітичне 
видання
тел.(093) 531-40-40    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

66.36 199.08 398.16

76581 корИСні пораДИ віД «Я» (укр.) Інформаційно-
розважальне видання
тел.(0629) 41-11-95    обсяг реклами —  5%

2 р. на 
мiс.

26.98 80.94 161.88

40345 «кп» в украЇні (укр., рос., англ.) Щотижневик з ТВ-
програмою (Передплата на адреси передплатників 
України)
тел.(044) 207-97-22    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

45.00 135.00 270.00

60219 ЛюДИ і ДоЛі (укр., рос.) Людські взаємовідносини, 
історії, здоров’я, поради
ЛУЦЬК тел.(0332) 77-48-84    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

11.80 35.40 70.80

86505 моЇ ЛіТа - моє БагаТСТво (укр.) Див. анот. до 
індексу 86317
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

34.50 103.50 207.00

86317 моИ гоДа - моЁ БогаТСТво (рос.) Цікаве 
щотижневе видання для людей старшого покоління
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

34.50 103.50 207.00

68856 мой вИнограДнИк. прИЛоЖенИе к гаЗеТе 
«хоЗЯИн. Дом. СаД. огороД» (рос., укр.) Все про 
виноград від кращих виноградарів країни
тел.(044) 223-42-87, 
823-42-96    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
мic.

13.95 41.85 83.70

08783 монаСТИрСькИй ЛікуваЛьнИй пораДнИк (укр., 
рос.) Православні рецепти здорового способу життя
ОДЕСА тел.(048) 748-02-98    без реклами

1 р. на 
мic.

5.30 15.90 31.80
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Індекс та назва видання
Кількість 

виходів за 
тиждень

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
Вартість видання з доставкою

89453 моЯ СповіДь. гаЗеТа віруюЧоЇ ЛюДИнИ (укр.) 
Єдина в Українi газета, що допомагає людинi подолати 
внутрiшнiй неспокiй, страх, тривогу. До речi, чи знаєте 
ви, що, згiдно з дослiдженнями науковцiв, саме 
неспокiй найчастiше стає причиною гiпертонiї, хвороб 
шлунка, цукрового дiабету, серцево-судинних недуг, 
артриту? Газета побудована на реальних iсторiях 
людей, що докорiнно змiнили своє життя на краще. 
Переконливi слова, приклади, якi нiкого не залишають 
байдужими, доброзичливi поради, спецiальнi 
технологiї змiн. Кожна людина може бути щасливою
ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%

1 р. на 
мic.

9.00 27.00 54.00

86621 на пенСИИ (укр.) Пенсії, пільги, субсидії, поради 
юриста, здоров’я, інша корисна інформація
ОДЕСА тел.(048) 748-02-98    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

22.00 66.00 132.00

94544 на пенСИИ (рос.) Пенсії, пільги, субсидії, поради 
юриста, здоров’я. Інша корисна інформація
ОДЕСА тел.(048) 748-02-98    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

22.00 66.00 132.00

60075 неДеЛЯ гаЗеТа ДЛЯ Семейного ЧТенИЯ (рос., 
укр.) Щотижнева інформація про події в Україні та світі
тел.(050) 476-51-17, 
476-51-08    обсяг реклами —  15%

25 р. на 
півр.

29.75 89.25 178.50

76049 оДнак, ЖИТТЯ! (укр.) Історії з життя, які зігрівають душу!
тел.(067) 649-27-37    обсяг реклами —  5%

2 р. на 
мiс.

34.81 104.43 208.86

09836 панТеЛеймон ЦеЛИТеЛь (рос.) Газета для всієї 
родини! Про те, як жити в щасті, здоров’ї, добробуті, з 
Любов’ю в серці. Поради з питань ведення господарства, 
кулінарії. Огляд церковних свят. Передплачуйте в 
комплекті з газетою “Розумне господарство”
тел.(093) 641-83-31    обсяг реклами —  15%

2 р. на 
мiс.

19.75 59.25 118.50

90219 панТеЛеймон ЦіЛИТеЛь (укр.) Див. анотацію до 
індексу 09836
тел.(093) 641-83-31    обсяг реклами —  15%

2 р. на 
мiс.

19.75 59.25 118.50

37882 паСіка віД «а» До «Я» (укр., рос.) Інформаційно-
довідкова газета бджолярів України
ХАРКІВ тел.(063) 761-24-10    обсяг реклами —  12%

1 р. на 
мic.

26.68 80.04 160.08

76918 пенСійна гаЗеТа (укр.) Авторитетно - про закони та 
пільги цього місяця
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
мic.

1.70 5.10 10.20
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Індекс та назва видання
Кількість 

виходів за 
тиждень

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
Вартість видання з доставкою

06840 пенСійнИй кур’єр (укр.) Коментарі останніх змін у 
пенсійному законодавстві. Фахові роз’яснення пенсійних 
питань. Практичні поради з вирішення соціальних і 
побутових проблем. Цікава та корисна інформація: ТБ-
програма, сад-город, кулінарія, кросворди.
тел.(044) 285-57-18    обсяг реклами —  5%

27 р. на 
півр.

36.49 109.47 218.94

76928 пенСИоннаЯ гаЗеТа (рос.) Авторитетно - про 
закони та пільги цього місяця
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
мic.

1.70 5.10 10.20

86613 поЛеЗнЫе СовеТЫ оТ «Я» (рос.) Інформаційно-
розважальне видання
тел.(0629) 41-11-95    обсяг реклами —  5%

2 р. на 
мiс.

24.90 74.70 149.40

90173 попуЛЯрнЫй еЖенеДеЛьнИк «Я» (рос.) 
Інформаційно-розважальне видання
тел.(093) 531-40-40    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

66.37 199.11 398.22

91145 пораДИ (укр.) Корисна газета для всієї родини. 
Неймовірні історії звичайних та відомих людей. 
Поради щодо здорового способу життя, збереження 
молодості, краси, довголіття. Як зробити сім’ю 
щасливою. Кулінарні рецепти. Ведення господарства. 
Гороскоп. Оголошення. Програма
ЛЬВІВ тел.(050) 222-50-50, 
(067) 666-90-90    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

29.00 87.00 174.00

89266 пораДИ ЗДоров’Я (укр.) Газета про найголовніше, 
що є у людини. Унікальні рецепти та рекомендації 
щодо здоров’я, здорового способу життя, збереження 
краси та довголіття
ЛЬВІВ тел.(050) 222-50-50, 
(067) 666-90-90    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

5.00 15.00 30.00

49801 пораДИ юрИСТа (укр., рос.) Юридичні поради, 
правова освіта громадян
тел.(050) 692-13-30    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

7.24 21.72 43.44

60157 пораДнИк + ЗДоров’Я (укр., рос.) Господарство, 
пенсії, рецепти, здоров’я, долі
ЛУЦЬК тел. (0332) 712-582    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
мic.

7.50 22.50 45.00

89126 пораДнИк гоСпоДарЯ (укр.) Газета, яка допоможе! 
Завжди в номері: нові способи, як малими затратами 
досягти подвійних урожаїв без “хімії”; методи 
вирощування екзотичних культур у наших краях; 
секрети догляду худоби (буде чимала добавка до 
пенсії!); ліки на городі – практичні методи від успішних 
травознаїв; поради майстрів-садівників; технічні 
новинки для господарів та ін. “Порадник господаря” – 
як дбаєш, так і маєш
ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%

1 р. на 
мic.

8.00 24.00 48.00
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Індекс та назва видання
Кількість 

виходів за 
тиждень

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
Вартість видання з доставкою

33602 пораДнИЦЯ (укр.) Здоров’я. Пенсії, субсидії, земля, 
пільги для пенсіонерів, юридичні консультації. Кухня, 
сад, город. Рукоділля, життєві історії, гороскоп, 
програма ТБ (20 каналів)
тел.(099) 714-16-76, 
(068) 760-83-56    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

50.00 150.00 300.00

22136 програма ТБ (укр.) 46 телеканалів, анонси, інтерв’ю, 
рецепти, кросворди
тел.(044) 455-46-23    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

60.62 181.86 363.72

86329 програмка (укр.) Телепрограма, анонси фільмів, 
гороскоп, кросворди
тел.(044) 455-46-23    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

36.81 110.43 220.86

06812 пуБЛИка (рос.) Всеукраїнське щотижневе видання 
на 32 сторінках. Новини. Офіційна інформація 
держорганів. Огляди преси. Життя зірок, життя 
читачів. Щотижневі календарі: церк., сад-город та інші. 
Безкоштовний прогноз погоди за телефоном. Медична 
енциклопедія. Гороскоп, кросворд, сканворд, судоку. 
Різноманітні акції з призами та подарунками.
тел.(0800) 75-01-02 (безкоштовий)    без реклами

1 р. на 
тижд.

53.50 160.50 321.00

76586 пуБЛіка (укр.) Всеукраїнське щотижневе видання 
на 32 сторінках. Новини. Офіційна інформація 
держорганів. Огляди преси. Життя зірок, життя читачів. 
Різноманітні акції з призами та подарунками.
тел.(0800) 75-01-02 (безкоштовий)    без реклами

1 р. на 
тижд.

53.50 160.50 321.00

49480 реЦепТИ гоСпоДИні. СекреТИ СмаЧноЇ кухні 
(укр.) Рецепти страв друкують усі, але ніхто не 
розкриває секретів їх приготування. Уперше в газеті 
“Рецепти господині” вміщено справжні секрети смачної 
кухні. Понад 100 оригінальних рецептів у кожному 
номері. А також кожен читач може заробити від 60 до 
100 гривень!
ЛЬВІВ тел.(0322) 97-47-01    обсяг реклами —  6%

1 р. на 
мic.

9.00 27.00 54.00

35392 СвоЇмИ рукамИ (укр.) Для домашніх умільців і 
радіолюбителів
ПОЛТАВА тел.(066) 687-16-36    без реклами

3 р. на 
мiс.

15.00 45.00 90.00

68755 СемейнаЯ гаЗеТа Тв (рос.) Життєві історії, 
пенсійне законодавство, аналіз актуальних тем та 
проблем внутрішньо переміщених осіб, поради щодо 
здоров’я, господарства, кулінарія, дитяча сторінка, 
програма ТБ. Видання для усієї родини.
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
тел.(0800) 501-641 безкоштовно    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

31.00 93.00 186.00
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Індекс та назва видання
Кількість 

виходів за 
тиждень

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
Вартість видання з доставкою

23148 СіЛьСькИй віСнИк (укр., рос.) Газета для тих, хто 
любить працювати на землі. Найширший в Україні 
асортимент насіння овочів, квітів, посадковий матеріал 
рослин, які можна замовити й отримати за каталогами 
в газеті
ХАРКІВ тел.(057) 756-56-52    без реклами

1 р. на 
мic.

16.44 49.32 98.64

37486 Сімейна гаЗеТа ТБ (укр.) Видання для усієї родини 
з понад 20-річним досвідом. Аналіз актуальних тем, 
новини пенсійного законодавства, про пільги, життєві 
історії, консультації лікарів, юристів, агрономів, 
священників, психологів. Поради досвідчених 
господарів, рецепти. Дитяча сторінка, гороскоп, зручна 
програма ТБ.
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
тел.(0800) 501-641 безкоштовно    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

31.00 93.00 186.00

60095 Сімейна ЗруЧна ТеЛепрограма (укр.) Економ-
варіант «Сімейної газети» за вигідною ціною. Великий 
шрифт — комфортне читання зі зниженим зором. Рецепти, 
здоров’я, сад, город, гороскоп, кросворд, державні та 
релігійні свята, іменинники тижня, магнітні збурення.
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
тел.(0800) 501-641 безкоштовно    обсяг реклами —  3%

1 р. на 
тижд.

19.50 58.50 117.00

97821 Сімейні ЖИТТєві іСТоріЇ (укр.) Цікава газета за 
доступною ціною. Неймовірні розповіді про людські 
долі, кохання, вірність, дружбу, зраду. Притчі, казка для 
дітей, анекдоти, сканворд, гороскоп.
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
тел.(0800) 501-641 безкоштовно    обсяг реклами —  3%

1 р. на 
мic.

10.50 31.50 63.00

60655 СімейнИй пораДнИк (укр.) Здоров’я, родина, 
кулінарія, господарство, драми
ЛУЦЬК тел.(0332) 78-42-22    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
мic.

5.00 15.00 30.00

60249 Сімейні пораДИ (укр.) 32 сторінки корисних порад 
для тих, хто хоче: бути здоровим, смачно готувати, 
не припускатися помилок у вихованні дітей, створити 
щасливу сім’ю. Сторінки для рукодільниць, дачників, 
дітей, гороскоп, календарі, сканворд.
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
тел.(0800) 501-641 безкоштовно    обсяг реклами —  3%

1 р. на 
мic.

10.50 31.50 63.00

76950 7Я (укр.) Дивись анотацію до індексу 95868
тел.(067) 544-90-40    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

51.65 154.95 309.90

95868 7Я (рос.) Газета “7Я” - цікаві новини, життєві історії, 
інтерв’ю зірок, здоров’я, кулінарні рецепти, поради для 
жінок та чоловіків, гороскоп, сканворд та багато гумору
тел.(067) 544-90-40    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

51.65 154.95 309.90
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30617 СЛово проСвіТИ (укр.) Культурологічний тижневик. 
Людина в контекcтi політики, рiдної мови, культури, 
релiгiї, iсторiї, лiтератури. Образ сучасника в iнтер’єрi 
доби, суспiльно-полiтичних i житейських iнтересiв
(Видання в липні не виходить. Передплату на липень 
не приймати)
тел.(044) 278-01-30    без реклами

22 р. на 
півр.

23.39 70.17 5 міс. 
 116.95

22342 СовеТЧИЦа (рос.) Щотижнева цікава газета корисних 
порад з програмою ТБ
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

39.70 119.10 238.20

23693 СовеТЧИЦа (укр.) Щотижнева цікава газета корисних 
порад з програмою ТБ
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

39.70 119.10 238.20

89441 СпорТ - арена (рос., укр.) Спорт в Україні, світі. 
Футбол, баскетбол, бокс…
тел.(044) 223-42-87, 
823-42-96    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

49.39 148.17 296.34

91361 СпорТИвка (укр.) Про спорт неупереджено, 
критично, нестандартно
ЛЬВІВ тел.(068) 505-77-57    обсяг реклами —  5%

3 (78 р. 
на півр.)

83.00 249.00 498.00

92047 ТакСі (укр.) Сміх подовжує життя. Анекдоти, 
кросворди. Недорого
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
мic.

1.40 4.20 8.40

86328 ТеЛекур’єр (укр.) Телепрограма, анонси, поради, 
рецепти, кросворди
тел.(044) 455-46-23    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

47.63 142.89 285.78

76051 1000 ДріБнИЦь (укр.) Корисні дрібниці на всі випадки 
життя!
тел.(067) 649-27-37    обсяг реклами —  5%

2 р. на 
мiс.

34.81 104.43 208.86

76052 1000 ДріБнИЦь ДаЧнИку (укр.) Практичні 
рекомендації з садово-городницького світу!
тел.(067) 649-27-37    обсяг реклами —  5%

2 р. на 
мiс.

34.81 104.43 208.86

76053 1000 ДріБнИЦь куЛінару (укр.) Кулінарні хитрощі 
від досвідчених домогосподарок!
тел.(067) 649-27-37    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

17.41 52.23 104.46

76054 Топ - СканворД (укр.) 84 сторінки сканвордів, 
кросвордів, кейвордів, ключвордів, судоку
тел.(067) 649-27-37    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

30.86 92.58 185.16

60970 украЇна моЛоДа (укр.)
тел.(044) 454-84-41    обсяг реклами —  15%

1 р. на 
тижд.

57.08 171.24 342.48

49118 украЇнСька ЛіТераТурна гаЗеТа (укр.) 
Громадсько-політичне та літературно-художнє
тел.(098) 749-04-02    обсяг реклами —  10%

14 р. на 
півр.

28.20 84.60 169.20
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Індекс та назва видання
Кількість 

виходів за 
тиждень

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
Вартість видання з доставкою

40227 урЯДовИй кур’єр** (укр.) Деpжавне життя Укpаїни
тел.(044) 230-06-97    обсяг реклами —  12%

5 (128 р. 
на півр)

40.00** 120.00** 240.00**

40280 ФуТБоЛ (укр., рос., англ.) Iнформацiя про футбольнi 
подiї в Українi та свiтi
тел.(044) 207-97-22    обсяг реклами —  10%

2 (50 р. 
на півр.)

120.00 360.00 720.00

68860 хаЗЯЇн. Дім. СаД. гороД (укр.) Поради городникам, 
садівникам, майстрам, рибалкам…
тел.(044) 223-42-87, 
823-42-96    обсяг реклами —  25%

1 р. на 
тижд.

35.39 106.17 212.34

22083 хоЗЯИн. Дом. СаД. огороД (рос.) Поради 
городникам, садівникам, майстрам, рибалкам…
тел.(044) 223-42-87, 
823-42-96    обсяг реклами —  25%

1 р. на 
тижд.

35.39 106.17 212.34

68861 хоЗЯИн. СпеЦвЫпуСк (укр., рос.) 
7. Цибуля
8. Коза на подвір`ї
9. Теплиці та парники
10. Город у питаннях і відповідях
11. Місячний календар
12. Виноградник. Щомісячний догляд
тел.(044) 223-42-87, 
823-42-96    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
мic.

14.70 44.10 88.20

76624 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.

3.00 9.00 18.00

76082 Я - пенСИонер (рос.) Ваш друг і порадник. Кожному 
передплатнику ПОДАРУНОК!
ЗАПОРІЖЖЯ 
тел.(066) 746-60-00    обсяг реклами —  15%

1 р. на 
тижд.

24.20 72.60 145.20

76350 Я - пенСіонер (укр.) Ваш друг і порадник. Кожному 
передплатнику ПОДАРУНОК!
ЗАПОРІЖЖЯ 
тел.(066) 746-60-00    обсяг реклами —  15%

1 р. на 
тижд.

24.20 72.60 145.20

76076 ЯСно (укр.) Новини, які роблять життя зрозумілим. 
Події, скандали, дива, сім’я, діти, природа, кримінал, 
здоров’я, зцілення, гороскоп. Робимо усе зрозумілішим 
та цікавішим. Історії життя звичайних та відомих 
людей. Взлети та падіння, успіх та розчарування, 
радість та трагедії — усе, як у житті
ЛЬВІВ тел.(050) 222-50-50, 
(067) 666-90-90    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

33.00 99.00 198.00

** Вказана кінцева передплатна вартість видання, яка враховує вартість видання з доставкою та вартість приймання 
передплати
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Індекс та назва видання
Кількість 

виходів за 
тиждень

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
Вартість видання з доставкою

ЖурнаЛИ
89850 БДЖоЛЯр (укр.) Досвід пасічників України, Польщі, 

світу. Поради для початківців. Безкоштовні оголошення 
для передплатників
ЛЬВІВ тел.(067) 897-34-66, 
(099) 192-36-41    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

35.00 105.00 210.00

91857 БеЗпека ЖИТТєДіЯЛьноСТі (укр.) Висвітлюються 
питання з основ здоров’я, педагогічної майстерності, 
методики навчання, пожежної безпеки, надзвичайних 
ситуацій
тел.(067) 970-91-93    обсяг реклами —  1%

1 р. на 
мic.

88.96 266.88 533.76

01222 БіБЛіоТека «Дім, СаД, гороД» (укр., рос.) 
Брошури з садiвництва, городництва, квiтникарства, 
бджільництва, медицини
тел.(044) 228-74-82, 
221-68-08    обсяг реклами —  1%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 41.96

4 міс. 
 83.92

125.88

68096 БрИЛЛИанТ кроССворДов (рос.) Журнал 
“Бриллиант кроссвордов” - це діамант кросвордів 
та сканвордів для поціновувачів інтелектуального 
відпочинку
ЛЬВІВ тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

38.00 114.00 228.00

23751 віСнИк пенСійного ФонДу украЇнИ (укр.) 
Спеціалізований щомісячник інформаційно-
аналітичного характеру. Новації у пенсійній сфері; 
актуальні інтерв’ю; коментарі фахівців; пенсійна 
методологія; судова практика; наукові розвідки; 
офіційна статистика.
тел.(044) 285-57-18    без реклами

1 р. на 
мic.

60.96 182.88 365.76

74183 ДЗвін (укр.) Публікація художніх творів усіх жанрів 
сучасних та несправедливо забутих українських 
письменників, літературно-критичних статей
ЛЬВІВ тел.(0322) 35-85-10    без реклами

1 р. на 
мic.

103.00 309.00 618.00

76825 ДіаманТ кроСворДів (укр.) Див. анотацію до інд. 
68096
ЛЬВІВ тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

38.00 114.00 228.00

37278 краЇна (укр.) Тижневий журнал українською мовою 
- про Україну та світ, про людей, культуру, політику, 
гроші, моду, спорт. Тільки цікаві новини та фотографії. 
Виходить по четвергах
тел.(044) 496-86-54    обсяг реклами —  15%

1 р. на 
тижд.

120.00 360.00 720.00

49722 ЛікуймоСЯ раЗом (укр.) Лікуймося разом з 
найкращими лікарями та цілителями традиційними та 
народними методами
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(066) 185-67-86    без реклами

1 р. на 
мic.

19.96 59.88 119.76
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Індекс та назва видання
Кількість 

виходів за 
тиждень

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
Вартість видання з доставкою

60940 ЛокаЛьна іСТоріЯ (укр.) Перший глянцевий журнал 
про історію України
ЛЬВІВ тел.(096) 126-87-26    обсяг реклами —  3%

1 р. на 
мic.

100.00 300.00 600.00

86295 новое времЯ СТранЫ / новИй ЧаС краЇнИ 
(укр.) Суспільно-політичний журнал, який базується 
на принципах особистісних та економічних свобод, 
незалежна подача інформації, тільки факти. Щотижня 
в журналі: політичний аналіз, позиція громадянського 
суспільства, вільні думки, економічний дайджест 
експертів, вся повнота точок зору
тел.(044) 237-08-64    обсяг реклами —  20%

4 p. на 
мiс.

97.66 292.98 585.96

74429 паСіка (укр.) Практичні поради пасічникам, досвід 
бджолярів
тел.(044) 228-74-82, 
(067) 989-40-25    обсяг реклами —  8%

1 р. на 
мic.

41.96 125.88 251.76

91344 паСіЧнИк (укр., рос.) Все про бджіл та тих, хто їх 
утримує
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
тел.(03822) 2-23-93    обсяг реклами —  1%

1 р. на 
мic.

29.00 87.00 174.00

89396 пЛанТаТор (укр.) Аграрний журнал про сучасні 
технології вирощування в закритому та відкритому 
ґрунті різних сортів і гібридів овочів - картоплі, моркви, 
буряків, капусти, цибулі, огірків, томатів, баштанних; 
та ягід - суниці, смородини, малини. Висвітлює 
зберігання, доробку та продаж овочів і ягід.
тел.(044) 294-66-30    обсяг реклами —  30%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 107.48

4 міс. 
 214.96

322.44

60363 пТахівнИЦТво. украЇна (укр., рос.) Корисна та 
практична інформація для птахівників
тел.(066) 947-73-83    обсяг реклами —  15 — 20%

1 р. на 
мic.

34.07 102.21 204.42

89293 СоЗвеЗДИе раЗвЛеЧенИй (рос.) Журнал для 
інтелектуального сімейного дозвілля. Найцікавіші 
види кросвордів і сканвордів, наука і містика, таємниці 
Всесвіту і магія, цікаві історичні факти і вікторина для 
ерудитів
ЛЬВІВ тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

38.00 114.00 228.00

89815 СонЦеСаД (укр.) Журнал для садівників і городників. 
Містить статті любителів і професіоналів щодо 
вирощування, зберігання і використання рослин, 
каталог посадкового матеріалу та супутніх товарів.
тел.(067) 442-75-43    без реклами

1 p. на 
кварт.

— 25.00 50.00

76838 СуЗір’Я роЗваг (укр.) Див. анотацію до інд. 89293
ЛЬВІВ тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
мic.

38.00 114.00 228.00
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Індекс та назва видання
Кількість 

виходів за 
тиждень

1 міс. 3 міс. 6 міс.
Вартість приймання передплати

5.00 10.00 14.00
Вартість видання з доставкою

76348 ТЁТЯ кЛава (рос.) Товстий журнал великого формату 
з оригінальними сканвордами, цікавими рецептами та 
дотепними анекдотами
ЛЬВІВ тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 59.00

4 міс. 
 118.00

177.00

76840 ТіТка кЛава (укр.) Див. анотацію до інд. 76348
ЛЬВІВ тел.(0322) 41-82-15    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 59.00

4 міс. 
 118.00

177.00

92424 ТравнИк: ЗЦіЛеннЯ БеЗ Ліків (укр.) НАТАЛІЯ 
ЗЕМНА знає, що найкращі та найдешевші ліки у нас 
під ногами. Все про лікарські трави та особливості їх 
застосування.
тел.(095) 542-97-47    обсяг реклами —  0.5%

1 р. на 
мic.

20.48 61.44 122.88

98538 хрИСТИанСкаЯ СемьЯ (рос.) Всебічне 
розповсюдження християнських принципів та 
світогляду для побудови міцних стосунків в родинах
ЧЕРКАСИ тел.(0472) 73-87-52    без реклами

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 35.00

4 міс. 
 70.00

105.00

98776 хрИСТИанСкИй ЖурнаЛ вера И ЖИЗнь (рос.) 
Християнський журнал
тел.(044) 296-86-39    без реклами

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 20.56

4 міс. 
 41.12

61.68

97930 хрИСТИЯнСька Сім’Я (укр.) Всебічне 
розповсюдження християнських принципів та 
світогляду для побудови міцних стосунків в родинах
ЧЕРКАСИ тел.(0472) 73-87-52    без реклами

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 35.00

4 міс. 
 70.00

105.00

49283 хрИСТИЯнСькИй ЖурнаЛ віра і ЖИТТЯ (укр.) 
Християнський журнал
тел.(044) 296-86-39    без реклами

1 p. на 2 
мiс.

2 міс. 
 20.56

4 міс. 
 41.12

61.68

99032 ЦіЛИТеЛь: ЗЦіЛеннЯ БеЗ Ліків (укр.) НАТАЛІЯ 
ЗЕМНА доносить до нас мудрість предків. Журнал про 
цілющі властивості рослин і народну медицину.
тел.(095) 542-97-47    обсяг реклами —  0.5%

1 р. на 
мic.

20.48 61.44 122.88
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№ 
з/п офіційна назва закладу піБ  директора адреса, телефон

перелік закладів та установ системи 
соціального захисту населення, 

геріатричних буднків-інтернатів, інтернатів 
для осіб з інвалідністю тощо

Вінницька область

1
Тиврівський обласний будинок-
інтернат для осіб з інвалідністю та 
осіб похилого віку

Колкевич Олександр 
Станіславович

23300, вул. Злагоди, б. 2, смт. 
Тиврів, Вінницький р-н., Вінницька 
обл., (0435) 52 15 82, 
tivrov-bigp@meta.ua

2
КУ “Обласний пансіонат для осіб з 
інвалідністю та осіб похилого віку” Якубовський Сергій 

Олександрович

21029, вул. Хмельницьке шосе, 94, 
м. Вінниця,  
0432) 46 55 00, vinbigp@ukr.net

Волинська область

1 Луцький геріатричний пансіонат Гнатюк Алла 
Вікторівна

43008,  вул. Теремнівська, б. 70, м. 
Луцьк,  р-н., Волинська обл.,  
(0332) 25-25-98, 095 175 7966, 
lutsk_pansionat@ukr.net

ДніПРоПЕтРоВська область

1
КЗ “П’ятихатський геріатричний 
пансіонат” Дніпропетровської 
обласної ради”

Воронченко 
Володимир 
Васильович

52173,  вул. Лісова, б. 1, с. 
Саксагань, , П’ятихатський р-н., 
Дніпропетровська обл., 
(05651) 34075, 096 171 03 80, 
1pansionat@ukr.net

2
КЗ Панасівський геріатричний 
пансіонат Дніпропетровської 
обласної ради

Земляний Сергій 
Володимирович

51225, вул. Північна, б. 36, с. 
Панасівка, Новомосковський р-н., 
Дніпропетровська обл., 
066 183 38 54, afanasovka@meta.ua

3
КЗ „Дніпропетровський 
геріатричний пансіонат” 
Дніпропетровської обласної ради

Кондрашевський 
Олег Дмитрович

49113, вул. Гаванська, 15 , м. Дніпро,  
р-н., Дніпропетровська обл., 
093-540-89-31, kz_dgp_dor@ukr.net

4
КЗ „Могилівський геріатричний 
пансіонат” Дніпропетровської 
обласної ради

Дениско Валентин 
Дмитрович

51040, вул. Берегова, 42 а, с. 
Могилів, Дніпропетровська обл., 
067 940 31 04 – директор;
097 264 91 08 – заступник директора   
mogpansion@yandex.ua

5 КУ “Будинок милосердя” Клименко Інна 
Анатоліївна

50089, вул. Адмірала Головка б. 
66, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 
обл.,  (098) 125-34-23, 
dmiloserdiya@ukr.net
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ЖитоМиРська область

1

КУ “Коростенський геріатричний 
пансіонат для ветеранів війни та 
праці” Житомирської обласної 
ради

Лазаренко 
Валентина 
Володимирівна

11500,  вул. Григорія Сковороди, б. 
81, м. Коростень,  р-н., Житомирська 
обл., (04142) 4-91-48, (096) 538-41-46, 
korosten.pansionat.v.v.p@ukr.net

2
Бердичевський геріатричний 
пансіонат Житомирської обласної 
ради

Переходкіна Тетяна 
Василівна

13300, пров. Перемоги, б. 4, м. 
Бердичів,  р-н., Житомирська обл., 
(04143) 4-12-41, 
internat.brd@gmail.com

3
Житомирський геріатричний 
пансіонат Житомирської обласної 
ради

Шеремет Юрій 
Васильович

12415, вул. Інтернатна, б. 1, с. 
Іванівка, Житомирський р-н., 
Житомирська обл., 
(04122) 2-73-71, (04122) 2-73-72, 
pansionat12415@ukr.net

4 Новоборівський пансіонат 
геріатричного типу 

Галицький 
Володимир 
Болеславович 

12114, вул. Лисна, б. 2-А, смт. 
Нова Борова, Хорошивський р-н., 
Житомирська обл., , 

5 Коростенська міська організація 
товариства Червоного Хреста

Шкуратова Людмила 
Миколаївна

11500, вул. Ольгінська, б. 9, м. 
Коростень,  р-н., Житомирська обл., 
(041) 424-22-36, 

ЗакаРПатська область

1
КУ “Виноградівський геріатричний 
пансіонат” Закарпатської обласної 
ради

Микуляк Наталка 
Андріївна

90300, вул. Персикова, б.49, м. 
Виноградів, Берегівський р-н., 
Закарпатська обл.

2
Будинок милосердя “Рехоботх” 
реформатської церкви с. Велика 
Добронь

Гіді Йени Йожефович

89463, вул. Миру, б. 1, с. Велика 
Добронь, Ужгородський р-н., 
Закарпатська обл., 
(03127) 1-43-58, 

ЗаПоРіЗька область

1
Комунальна установа 
“Бердянський геріатричний 
пансіонат”

Шепель Анатолій 
Степанович

71111, вул. Мічуріна, б. 87 , м. 
Бердянськ,  р-н., Запорізька обл., 
(06153) 4-17-25, факс (0653) 4-11-44, 
berdyanskgp@ukr.net

2 Комунальна установа “Запорізький 
геріатричний пансіонат” 

Гончаренко Галина 
Андріївна

69104, вул. Європейська, 13а, 
м. Запоріжжя, (0612) 707-46-90, 
ku.zgp@ukr.net

іВано-ФРанкіВська область

1 Івано-Франківський геріатричний 
пансіонат

Яворський Віталій 
Львович

76011, вул. Медична, б. 4, м. Івано-
Франківськ,  р-н., Івано-Франківська 
обл., (0342) 75-91-51, 75-92-41, 
(0342) 50-68-00 
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2 Коломийський геріатричний 
пансіонат

Лазорко Роман 
Дмитрович

78200, вул. О. Довбуша, б. 50, м. 
Коломия,  р-н., Івано-Франківська 
обл., (03433) 2-26-17 
(03433) 2-37-23,  (03433) 4-97-34 

3 Коршівський геріатричний 
пансіонат

Іваночко Михайло 
Дмитрович

78240, вул. Незалежності, б. 143, с. 
Коршів, Коломийський р-н., Івано-
Франківська обл., (03433) 6-65-44, 
(03433) 6-64-65 

киЇВська область
1

Ржищівський геріатричний 
пансіонат з психоневрологічним 
відділенням

Тутук Віктор 
Васильович

09230, вул. Паркова, 1, м. Ржищів, 
Обухівський р-н., Київська обл., 045-
73 2-22-69, schoka@alena@ukr.net

2 Таращанський геріатричний 
пансіонат

Коломієць Віталій 
Іванович

09511, вул. Лобківка, 22, с. Чернин, 
Білоцерківський р-н., Київська обл., 045-
66 5-27-97, 096-158-71-26, tbip1@ukr.net

3
Горностайпільський будинок-
інтернат для людей похилого віку 
та інвалідів

Буц Любов 
Володимирівна

07222, вул. Молодіжна, 11-а, с. 
Горностайпіль, Вишгородський р-н., 
Київська обл., (04591) 4-72-21, 4-74-
18, gbi24886770@ukr.net

4 Київський геріатричний пансіонат Кривцов Євгеній 
Олександрович

03179, вул. Бударіна, б. 11, м. Київ,  
Київська обл., (044) 451-30-81, (044) 
228-30-72, kgp_kiev@ukr.net

5 Пансіонат для ветеранів війни та 
праці

Малєєв Олександр 
Аркадійович

02156, вул. Кубанської України, 2, м. 
Київ, Київська обл., 044 513-41-24, 
kpvp@ukr.net

6
Спеціалізований будинок для 
ветеранів війни та праці, громадян 
похилого віку та інвалідів 

Калита Наталія 
Валентинівна

03115, вул. М. Котельникова, б. 
32/11, м. Київ, Київська обл., 
(044) 450-75-40, (044) 450-92-20

9
Відділення стаціонарного догляду для 
постійно або тимчамово проживаючих 
одиноких громадян та інвалідів

Гардаман Олена 
Андріївна

09633 вул. Центральна, буд.6В, 
Насташка, Білоцерківський р-н., 
Київська обл., 097-998-86-29

10 КП Соціальний центр Тетіївської 
міської ради

Панченко Ольга 
Михайлівна

09801 вул. Квіткова 26П, Тетіїв, 
Білоцерківський р-н., Київська обл., 
096-458-96-08 

11

Комунальна установа Сквирської 
міської ради “Центр надання 
соціальних послуг” Відділ 
стаціонарного догляду

Борисенко Лариса 
Володимирівна

09053 пров. Зв”язку, буд.2а, 
Горобіївка, Білоцерківський р-н., 
Київська обл., 096-712-74-69 

12
Відділ стаціонарного догляду 
для постійного та тимчасового 
проживання

Кравчук Інна 
Вікторівна

09342 вул. Паркоа, буд.11, Руде 
село, Білоцерківський р-н., Київська 
обл., 098-223-61-08

13 Ольшаницький 
психоневрологічний інтернат

Рисак Валерій 
Григорович

09635 вул.Лісова, буд.8а, 
Ольшаниця, Білоцерківський р-н., 
Київська обл., (04562)5-26-77 
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14 Білоцерківський 
психоневрологічний інтернат

Загородня Оксана 
Іванівна

09109 вул. Карбишева, буд. 4, 
Біла Церква, Білоцерківський 
р-н., Київська обл., (04563)6-25-83 
0969609022 

кіРоВоГРаДська область

1 Олександрійський геріатричний 
пансіонат зі спец відділенням

В. о. директора 
Скляровський Віталій 

Якович

28000, вул. Г. Сталінграда,  буд.10, 
м. Олександрія, Кіровоградська 
обл., (052) 354-06-56, 
buh-olex@ukr.net

2
Власівський пансіонат для 
ветеранів війни та праці з 
геріатричним відділенням

Кламт Сергій 
Дмитрович

27552, вул. Східна, б. 1, м. 
Світловодськ, смт. Власівка,  
Кіровоградська обл., (052) 3652323, 
sz1981@meta.ua

3 Онуфріївський геріатричний 
пансіонат

Швачка Віктор 
Володимирович

28100, вул. Першотравнева, б. 1, 
смт. Онуфріївка, Онуфріївський р-н., 
Кіровоградська обл., (052) 3891756, 

4
Кіровоградська обласна 
благодійна організація притулок 
“Милосердний Самарянин” 

Коваленко Надія 
Миколаївна

25002, вул. Ганни Дмитрян, б. 8, 
м. Кропивницький, Кіровоградська 
обл., (0522) 34-58-05, 

5 Олександрійський міський 
пансіонат ветеранів війни та праці

Матакова Людмила 
Олексіївна

28040,  вул. Крупської, б. 10, смт. 
Олександрійське,  Кіровоградська 
обл., (052) 357-32-94 

льВіВська область
1 КЗ “Львівський геріатричний 

пансіонат”
Модь Микола 

Іванович

79038, вул. Медової печери, б. 71, м. 
Львів, Львівська обл., (095) 8725774, 
(032) 2719132 

2
КЗ Львівської обласної ради 
“Великомостівський геріатричний 
пансіонат”

Демків Ігор Іванович

80073, вул. Т. Шевченка, б. 1А, 
с. Волиця (Двірцівська с/р), 
Сокальський р-н., Львівська обл., 
(03257) 6-60-10, (03257) 6-44-62 

3
КЗ Львівської обласної ради 
“Підбузький геріатричний 
пансіонат”

Баброцяк Віра 
Йосипівна

82180, вул. Івана Франка, б. 5, 
смт. Підбуж, Дрогобицький р-н., 
Львівська обл., (08244) 7-33-85 
(08244) 7-32-16

оДЕська область
1 КУ “Одеський геріатричний 

будинок - інтернат”
Акімов Валерій 

Максимович

65111, вул. Паустовського, б.2, 
м. Одеса,  (048)771-10-45, odesa.
gbi@ukr.net

2 КУ “Мирнопільський геріатричний 
будинок-інтернат”

Ільченко Світлана 
Іванівна

68413, вул. Центральна, б. 90, 
с. Мирнопілля, Арцизький р-н., 
Одеська  обл., (04845) 5-41-35, 
mirn_domint@ukr.net
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3
КУ “Геріатричний дім 
милосердя ім. Святого цілителя 
Пантелеймона” 

Терещенко Тетяна 
Костянтинівна

65080, вул. Героїв Крут, б. 12, 
м. Одеса,  Одеська  обл., (048) 
652220, (048) 652014 

ПолтаВська область

1 Горбанівський геріатричний 
пансіонат ветеранів війни і праці

Радченко Юрій 
Михайлович

38751, вул. Сільськогосподарська, 
б. 21, м. Полтава, Полтавська 
обл., (0532) 590425, (0512) 590460,            
(0532) 590334

2
Вишняківський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Перетянець 
Володимир 
Денисович

37860, вул. Шевченка, б. 100, 
с. Вишняки, Хорольський р-н., 
Полтавська обл., (0536) 294238 

3 ГО “Будинок захищеної старості” Прядко Євген 
Григорович

39800, вул. Спортивна, б. 44, с. 
Дмитрівка, місто Горішні Плавні, 
Полтавська обл., (05348) 3-20-04 

4 Гадяцький геріатричний будинок-
інтернат 

Артеменко Анатолій 
Федорович 

37300, вул. Тельмана, б. 8, м. Гадяч,  
р-н., Полтавська обл., 
(05354) 2-24-39, (05354) 2-26-42

5 КЗ “Центр надання соціальних 
послуг” Градизької селищної ради

Нижник Світлана 
Миколаївна

39020, вул. Шкільна, б. 24, с. 
Святилівка, Глобинський р-н., 
Полтавська обл., 
(053) 653-77-65, (096) 943-98-25 

РіВнЕнська область

1
КЗ “Здолбунівський будинок-
інтернат для громадян похилого 
віку та інвалідів”

Шамак Олексій 
Олександрович

35700, вул. 8-го березня, б.40, 
м. Здолбунів, Рівненський р-н., 
Рівненська обл., (03652)23344, 
-23347, -23343, zbi_rv@ukr.net

2
Дубенський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Римар Ігор 
Миколайович

35602, вул. Широка, б.3, м. Дубно, 
Дубенський р-н., Рівненська обл., 
036 563-15-47, (036) 563-35-47, 
dubno_int@ukr.net

3 Рівненський геріатричний 
пансіонат

Дрозд Василь 
Макарович

35324, вул. Лісова, б.1, с. Боянівка, 
Рівненський р-н., Рівненська обл., 
/0362/ 27-32-39, rgp-1@ukr.net

4 Тучинський геріатричний пансіонат Демчук Олександр 
Миколайович

35415,  вул. Шевченка, б. 17, с. 
Тучин, Рівненський р-н., Рівненська 
обл.,  (03650) 92279, 
tuchyn_pansionat@ukr.net

тЕРноПільська область

1 Петриківський обласний 
геріатричний пансіонат

Глушок Степан 
Васильович

47720, вул. Зелена, б. 15, с. 
Петриків, Тернопільський р-н., 
Тернопільська обл., (0352) 495565 
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2
Збаразька районна організація 
товариства червоного хреста 
Укарїни 

Милян Марія 
Ярославівна

47302, Майдан Івана Франка, б. 
42, м. Збараж, Збаразький р-н., 
Тернопільська обл., (03550) 21681, 
marijam0505@gmail.com

ХМЕльницька область

1
Хмельницький геріатричний 
пансіонат для ветеранів війни та 
праці

Моцний Іван 
Володимирович

29019, вул. Перемоги, 7, м. 
Хмельницький, Хмельницький р-н., 
Хмельницька обл., 
0382 63-14-24; 63-05-04, 63-03-46, 
hmpansionat@ukr.net

2
Бахматовецький будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Ланець Валентина 
Миколаївна

31344, вул. Дружби народів, б. 96-А, 
с. Бахматівці, Хмельницький р-н., 
Хмельницька  обл., 0382 62-14-95, 
synthyfn17@gmail.com

3
Базалійський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Коломійчук Алла 
Олексіївна

30650, вул. Свободи, 24, смт 
Базалія, Теофіпольський р-н., 
Хмельницька  обл., 0 244 9-54-45 
(32),  (096) 9502839, bud_internat.
bazalia@ukr.net

4
Білогірський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Дуєнко Алла 
Анатоліївна

30200, вул.Миру, б. 1 ж, смт 
Білогір’я, Білогірський р-н., 
Хмельницька  обл., (038241) 2-10-
41, 2-16-41, 2-19-41,  (098) 964-86-
13, bydinternatbilogirya@ukr.net

5
Вереміївський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Побережна Світлана 
Олексіївна

31014, вул. Шкільна, б. 2, с. 
Вереміївка, Красиливський р-н., 
Хмельницька обл., (03855) 9-65-03,         
9-65-69, verminternat@gmail.com

6
Вільховецький будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Войтенко Людмила 
Володимирівна      

32660, вул. Базарна, б. 34, с. 
Вільховець, Новоушицький р-н., 
Хмельницька обл., 038247 2-54-51, 
internat_nu@ukr.net

7
Довжоцький будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Желізник Галина 
Дмитрівна

32300, вул.Удовиченка Олександра, 
б. 78, м. Кам’янець-Подільський, 
Кам’янець-Подільський р-н., 
Хмельницька обл., 038249 9-49-99, 
dovjok-bi@ukr.net

8
Китайгородський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Базюк Наталія 
Леонідівна

32392,  вул. Центральна, б. 7, с. 
Китайгород, Кам’янець-Подільський 
р-н., Хмельницька обл., 038249 9-82-
85, kitaygorodint@ukr.net

9
Кушнирівський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Суховецька Наталія 
Петрівна

31223, вул. Шкільна, б. 6, с. 
Кушнирівка, Волочиський р-н., 
Хмельницька обл., 038245 9-22-89 
(84), kushniriwka@ukr.net
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10
Ліщанський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Безкоровайна Тетяна 
Борисівна

30363, вул. Гагариіна, б. 6, с. 
Ліщани, Шепетівський р-н., 
Хмельницька обл., 038252 3-51-55; 
4-25-42, bydinternat@ukr.net

11
Лісоводський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Маринчук Олена 
Юріївна

32046, вул. Ткачука, б. 6, с. 
Лісоводи, Городоцький р-н., 
Хмельницька обл., 0-038251 9-32-93 
(00ф), lisovoduinternat@ukr.net

12
Мазниківський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Кучерук Ганна 
Іванівна

32265, вул. Л.Українки, б. 3, с. 
Мазники, Деражнянський р-н., 
Хмельницька обл., 038256 3-03-48,  
(096) 740-70-66, mbilpv@ukr.net

13
Смотрицький будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Сумин Борис 
Васильович

32423, вул. Бачинського Дмитра, 
б. 1, смт. Смотрич, Кам’янець-
Подільський р-н., Хмельницька обл., 
038258 9-32-35, 
smotrich.bud-int@ukr.net

14
Новокостянтинівський будинок-
інтернат для громадян похилого 
віку та інвалідів

Смутко Володимир 
Олександрович

31523, вул. Центральна, б. 52, с. 
Новокостянтинів, Хмельницький 
р-н.,Х мельницька обл., 038257 9-42-
12, bink_let@ukr.net

15
Полонський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Гулак Світлана 
Олександрівна

30500, вул. Лесі Українки, б. 199 
А, м. Полонне, Полонський р-н., 
Хмельницька обл., 03843 3-07-
68, 3-07-56, (03843) 3-07-86, 
pbinternat@i.ua

16
Новосинявський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Ільченко Олександр 
Миколайович

31433,  вул. Центральна, б. 1, с. 
Нова Синявка, Хмельницький р-н., 
Хмельницька обл., (038250) 3-47-96,  
(038250) 3-43-99 
(098) 235-99-02, byd_inter@ukr.net

17
Самчиківський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Бродський Анатолій 
Дмитрович

1182, пров. Польовий, б. 2, с. 
Самчики, Старокостянтинивський 
р-н., Хмельницька обл., 038254 4-43-
13, 4-41-70   , sampres@ukr.net

18
Старокривинський будинок-
інтернат для громадян похилого 
віку та інвалідів

Сичевська Олена 
Василівна

30063, с. Старий Кривин, с. 
Старий Кривин, Славутський р-н., 
Хмельницька обл., 038242 5-12-20, 
b-internat@ukr.net

19
Солобковецький будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Підлісний Павло 
Федорович

32162, вул. Ломоносова, б. 4, с. 
Солобківці, Хмельницький р-н., 
Хмельницька обл., 038253 2-93-36, 
solobinternat@i.ua
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20
Черчецький будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Пелехацький 
Олександр 
Анатолійович

31646, вул. Ліщука, б. 90, с. Черче, 
Кам’янець-Подільський р-н., 
Хмельницька обл., 038259 9-65-33,  
(097) 383-96-60, 
cherche_bydinternat@ukr.net

21 Лонковецький психоневрологічний 
будинок-інтернат

Василенко Євгенія 
Федорівна

31213, вул. Андрієвського, 47, с. 
Лонки, Волочиський район р-н., 
Хмельницька обл., 03845 9-36-25, 
lbi2011@ukr.net

ЧЕРкаська область
1

Звенигородський будинок 
- інтернат для інвалідів та 
престарілих

Грицик Леонід 
Володимирович

20200, вул. В. Чорновола, б. 126, м. 
Звенигородка,  р-н., Черкаська обл., 
(098) 759-35-73, (04740) 2-37-56, 

2 КЗ “Черкаський геріатричний 
пансіонат” ЧОР

 Михно Олекса 
Кузьмович

18009, вул. Менделеєва, б. 11, м. 
Черкаси, Черкаська обл., 0472 
37-04-22, 068 1922832, (0472) 37-
07-86, (0472) 37-35-47 , pansionat.
veteranov@ukr.net, buh_pansionat@
ukr.net

3
Ротмістрівський будинок - інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів

Гончаренко Надія 
Василівна

20726, вул. Максима Рильського, 2, 
с. Ротмістрівка, Смілянський р-н., 
Черкаська обл., (04733) 9-53-39, bi-
rotmistrivka@ukr.net

ЧЕРніВЕцька область

1 Чернівецький геріатричний 
пансіонат 

Парасківа Мирослав 
Степанович

58025,  вул. Підкови Івана, б. 13, м. 
Чернівці, Чернівецька обл., 0372 
56-33-89 
0372 56-32-69, 

2 КУ “Коритненський геріатричний 
пансіонат”

Середюк Ганна 
Миколаївна 

59223, вул. Головна, б. 36А, 
с. Коритне, Вижницький р-н., 
Чернівецька обл., 
(03730) 6-40-75 
(098) 818-32-09, 

каталог видань україни (каталог актуальних видань для людей похилого віку, іі півріччя 2022 року)
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 15 000. Зам. № 2140026

Передрук матеріалів із Каталогу та додатків до нього – тільки за узгодженням з АТ «Укрпошта»
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