ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1 (ВКЛАДКА № 1)

Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2021 рік (І півріччя)
УВАГА — АКЦІЯ!!! «ЩАСЛИВИЙ ПЕНСІОНЕР»
Оформлення акційної передплати проводиться за окремими умовами та індексами
ПОСПІШАЙТЕ ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ
Індекс та назва видання

ГАЗЕТИ

16088 БАБУШКИНА АПТЕКА / РЕЦЕПТЫ ОТ 100 БЕД/ (рос.) Традиційні та народні
методи лікування травами та фармацевтичними препаратами
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(066) 185-67-86
без реклами
16071 БІБЛІОТЕКА «СОНЦЕСАД» (укр.) КАТАЛОГ РОСЛИН ПОШТОЮ. Найповніший
асортимент насіння, цибулькових, картоплі, саджанців плодових, ягідних, троянд
та декоративних рослин, засобів захисту рослин та супутніх товарів.
(Передплата приймається тільки на лютий, квітень, липень, листопад, грудень. На
решту місяців передплата не приймається.)
без реклами
тел.(067) 442-75-43
16057 БУЛЬВАР ГОРДОНА (рос.) Щотижневик світської хроніки
тел.(044) 455-46-23
обсяг реклами — 10%
16058 ВАША СУДЬБА - СПРИНТ (рос., укр.) Як зміцнити здоров’я, заробити гроші, знайти і
зберегти кохання свого життя. Турбуючись про Вас, ми зменшили вартість передплати!
тел.(044) 455-46-23
обсяг реклами — 10%
16077 ВДВОЁМ (рос.) Реальні історії, кросворди
тел.(044) 583-16-02
обсяг реклами — 5%
16085 ВЕЛИКИЙ ПРОВИДЕЦ ИЗ OPAKY (рос.) Езотерична газета з прогнозами
обсяг реклами — 5%
тел.(044) 583-16-02
16076 ВЕСТИ. ВСЕУКРАИНСКИЙ ВЫПУСК (рос.) Новини України та світу, здоров’я,
спорт, культура та відпочинок
обсяг реклами — 15%
тел.(044) 290-01-00
16028 ВКУСНО И ПРОСТО (рос.) Перевірені рецепти найсмачніших страв стануть у
нагоді кожній господині плюс фінансове заохочення за кожен опублікований рецепт
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 15%
16103 ВНУЧКА (рос.) Цікаві та правдиві історії лікування хвороб традиційними та
народними методами
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(066) 185-67-86
без реклами
16010 ГАЗЕТА ПО - УКРАЇНСЬКИ (З ТБ) (укр.) Газета для всієї родини: про політику,
гроші, скандали, відомих людей, спорт, культуру. Зручна програма центральних та
найпопулярніших каналів кабельного ТБ. Виходить щотижня у четвер на 24 сторінках
тел.(044) 496-86-54
обсяг реклами — 15%
16009 ГАЗЕТА ПО - УКРАЇНСЬКИ (укр.) Газета для всієї родини: про політику, гроші,
скандали, відомих людей, спорт, культуру.
Виходить щотижня у четвер на 16 сторінках без програми ТБ
тел.(044) 496-86-54
обсяг реклами — 15%
16075 ГАЗЕТА ПО - УКРАЇНСЬКИ. ДІМ, ЗДОРОВ’Я, ЇЖА, САД - ГОРОД (укр.) Газета
для всієї родини: про дім, здоров’я, їжу, сад-город. Тільки корисні та дієві поради.
Виходить щотижня у четвер на 8 сторінках
тел.(044) 496-86-54
обсяг реклами — 15%
16065 ДЕВЧАТА (рос., укр.) Душевне видання для жінок, на сторінках якого, ми через історії
та задушевні розмови з читачами торкаємося теми жіночого здоров’я і відносин з
близькими. Розширюємо кругозір, розвиваємо таланти і знаходимо однодумців
тел.(067) 649-27-37
обсяг реклами — 5%
16059 ДЕЛАЕМ САМИ (рос.) Поради тим, хто майструє своїми руками
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%
16073 ДОКТОР НОСТРАДАМУС (рос.) Медичнi поради, рекомендацiї народних цiлителiв,
гороскопи
тел.(044) 240-61-28
без реклами
16060 ДОМАШНИЕ ЦВЕТЫ (рос.) Догляд, вирощування кімнатних, декоративних квітів
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%
16029 ЕДА. ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ (рос.) Рецепти на будь-який смак, різноманітні
варіанти заготовок сезонних овочів та фруктів, грибів, м’яса, риби, молока. Поради
з економного господарювання
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
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1 р. на мic.

15.29

45.87

91.74

183.48

10.72

32.16

64.32

128.64

49 р. на рік
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Індекс та назва видання

16083 ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ. ОТКРОВЕННЫЕ, ДУШЕВНЫЕ, ПРАВДИВЫЕ (рос.)
Душевні історії про жіночі долі
тел.(044) 583-16-02
обсяг реклами — 5%
16012 ЖИВУ С ДИАБЕТОМ (рос.) Інноваційні дослідження, компетентні відповіді на
питання читачів, поради щодо харчування та способу життя з діабетом
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%
16030 ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ. МИСТИКА. ПАРАДОКСЫ. НЕПОЗНАННОЕ (рос.)
Різноманіття незбагненних загадкових явищ і найцікавіших таємниць світу двічі на
місяць
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16084 ЗВЁЗДЫ И СОВЕТЫ (рос.) Подробиці життя зірок і поради
обсяг реклами — 5%
тел.(044) 583-16-02
16001 ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: СОВЕТЫ ОТ А ДО Я (рос., укр.) Про лікування та профілактику
різноманітних захворювань у дітей та дорослих зрозумілими словами; інтерв’ю
з кваліфікованими лікарями; ефективні безпечні рецепти народної медицини;
поради читачів та зворотній зв’язок
тел.(067) 649-27-37
обсяг реклами — 5%
16067 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗHИ В УКРАИНЕ (рос.) Найкращі та доступні рецепти
здоров’я від лікарів, цілителів та читачів
тел.(044) 501-61-56
обсяг реклами — 10%
16061 ЗОЛОТЫЕ РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ (рос.) Доступні кулінарні рецепти за
листами читачів
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%
16055 ИНТЕРЕСНАЯ ГАЗЕТА В УКРАИНЕ. ИСЦЕЛЕНИЕ (рос.) Все про здоров’я,
рецепти народної медицини
тел.(044) 337-50-24, (050) 334-50-24
обсяг реклами — 5%
16081 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ (рос.) Історії з життя звичайних людей
обсяг реклами — 5%
тел.(044) 583-16-02
16082 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ. МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (рос.) Містичні історії життя
людей
обсяг реклами — 5%
тел.(044) 583-16-02
16086 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК (рос.) Збірка найкращих історій
по тематиці
обсяг реклами — 5%
тел.(044) 583-16-02
92414 КАЗКОВІ КРОСВОРДИ (укр.) Кросворди для дітей з улюбленими казковими
героями.
обсяг реклами — 0.5%
тел.(050) 377-24-40
16033 КЕЙВОРДЫ (рос.) Збірник різноманітних кейвордів, філвордів, цікавих фактів і
гумору у найзручнішому форматі для всієї родини
обсяг реклами — 10%
тел.(063) 208-54-45
16066 КЛЮЧИ К ТАЙНАМ (рос., укр.) Таємниці люблять усі. Тим більше, якщо до них
залучені зірки, правителі та цілі країни. Пориньте у світ містики та історичних
хитросплетінь, де кожна сторінка - черговий ключ, що відкриває старовинний замок
до кладу захоплюючих подій
обсяг реклами — 5%
тел.(067) 649-27-37
16091 КОПЕЙКА. СПЕЦВЫПУСК (рос.) Щомісяця на 16 сторінках - корисні поради на всі випадки
життя, актуальні теми, кулінарні рецепти, рекомендації лікаря, сканворд, анекдоти
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16034 КОПЕЙКА. ТВ ПРОГРАММА И СОВЕТЫ (рос.) Найкорисніша газета за
найвигіднішою ціною! Щотижня - поради на всі випадки життя, безкоштовна
юридична консультація і телепрограма
обсяг реклами — 10%
тел.(063) 208-54-45
16035 КОПІЙКА. ТВ ПРОГРАМА ТА ПОРАДИ (укр.) Найкорисніша газета за найвигіднішою
ціною! Щотижня - поради на всі випадки життя, безкоштовна юридична консультація
і телепрограма
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16036 КУЗЯ (укр.) Безліч головоломок, пізнавальних історій та іншої цікавої інформації
українською мовою для дітей
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16037 КУЗЯ (рос.) Розважально-пізнавальне дитяче видання: головоломки, кросворди,
вікторини, багато цінних приз
обсяг реклами — 10%
тел.(063) 208-54-45
2

Періодичність
виходу

1 міс.
3 міс.
6 міс. 12 міс.
Вартість приймання передплати
4.00
9.00
11.00
16.80
Вартість видання з доставкою

1 p. на 2
тижні

15.29

45.87

91.74

183.48

1 р. на мic.

18.50

55.50

111.00

222.00

2 р. на мiс.

—

63.00

126.00

252.00

1 р. на
тижд.
1 р. на мic.

35.77

107.31

214.62

429.24

8.89

26.67

53.34

106.68

2 р. на мiс.

—

—

—

156.84

2 р. на мiс.

25.00

75.00

150.00

300.00

2 р. на мiс.

10.44

31.32

62.64

125.28

1 р. на
тижд.
1 р. на мic.

29.61

88.83

177.66

355.32

7.52

22.56

45.12

90.24

10 р. на
півр.

—

—
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—

—
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—
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9.55
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57.30
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—
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—

40.40
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1 р. на
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—
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Періодичність
виходу

Індекс та назва видання
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3 міс.
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Вартість приймання передплати
4.00
9.00
11.00
16.80
Вартість видання з доставкою

95953 КУХАРОЧКА (укр.) Рецепти смачних страв та сімейного щастя.
1 р. на мic.
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%

—

—

75.62

151.24

37120 ЛИЧНАЯ ДРАМА. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ (укр.) Тільки щасливі романтичні життєві історії. 1 р. на мic.
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%

—

—

77.12

154.24

60856 МОЇ ЛІТА - МОЄ БАГАТСТВО (укр.) Знижка на щотижневу улюблену газету.
Здоров’я, новини, закони, поради, історії з життя та багато іншого. Кожен
передплатник отримає в подарунок комплект Лікувальної глини. Детальніше про
умови читайте на останній сторінці цього каталогу
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26
обсяг реклами — 5%

1 р. на
тижд.

—

—

129.00

258.00

60857 МОИ ГОДА - МОЁ БОГАТСТВО (рос.) Див анот. до індексу 60856
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26
обсяг реклами — 5%

1 р. на
тижд.

—

—

129.00

258.00

1 p. на 2
тижні

16.29

48.87

97.74

195.48

2 р. на мiс.

25.00

75.00

150.00

300.00

16013 НАША КУХНЯ (рос.) Корисно, просто, смачно. Смакуйте життя з нами!
1 р. на мic.
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%

12.50

37.50

75.00

150.00

1 р. на мic.
16014 НАША КУХНЯ. ВЫПЕЧКА (рос.) Вироби з тіста. Оригінальні ідеї
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%

12.50

37.50

75.00

150.00

16015 НАША КУХНЯ. САЛАТЫ И ЗАКУСКИ (рос.) Рецепти до святкового та щоденного столу 1 р. на мic.
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%

12.50

37.50

75.00

150.00

16040 НАШ КАЛЕНДАР (укр.) ПОРИ РОКУ. Мальовничі пейзажі, державні та професійні 1 р. на міс.
свята, вихідні та святкові дні 2021 року. Дата виходу: початок січня
Оформити передплату можна до 20 грудня 2020 р. лише на січень 2021 р.
(Передплата приймається тільки на січень. На решту місяців передплата не
приймається.)
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%

16.50

—

—

—

16041 НАШ КАЛЕНДАР (укр.) СИМВОЛ РОКУ. Державні та професійні свята, вихідні та 1 р. на міс.
святкові дні, яскраві ілюстрації з покровителем 2021 року. Дата виходу: початок січня
Оформити передплату можна до 20 грудня 2020 р. лише на січень 2021 р.
(Передплата приймається тільки на січень. На решту місяців передплата не
приймається.)
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%

16.50

—

—

—

16043 НАШ КАЛЕНДАР (укр.) ДИТЯЧИЙ. Зручні календарні сітки для дітей на 2021 рік, 1 р. на міс.
яскраві ілюстрації, найулюбленіші персонажі
Дата виходу: початок січня
Оформити передплату можна до 20 грудня 2020 р. лише на січень 2021 р.
(Передплата приймається тільки на січень. На решту місяців передплата не
приймається.)
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%

16.50

—

—

—

16092 НАШ КАЛЕНДАР (укр.) ПУХНАСТІ УЛЮБЛЕНЦІ. Календарні сітки на 2021 рік, 1 р. на міс.
грайливі кошенята, вихідні та святкові дні, державні та професійні свята.
Дата виходу: початок січня.
Оформити передплату можна до 20 грудня 2020 р. лише на січень 2021 р.
(Передплата приймається тільки на січень. На решту місяців передплата не
приймається.)
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%

16.50

—

—

—

16093 НАШ КАЛЕНДАР (укр.) ПУХНАСТІ ДРУЗІ. Календарні сітки на 2021 рік, чудові 1 р. на міс.
цуценята, державні та професійні свята, вихідні та святкові дні.
Дата виходу: початок січня.
Оформити передплату можна до 20 грудня 2020 р. лише на січень 2021 р.
(Передплата приймається тільки на січень. На решту місяців передплата не
приймається.)
обсяг реклами — 10%
тел.(063) 208-54-45

16.50

—

—

—

16038 НАШ КАЛЕНДАРЬ (рос.) МІСЯЧНИЙ ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР. Календарні сітки на 1 р. на міс.
2021 рік, корисні рекомендації та види робіт на всі сезони, фази Місяця та практичні
поради, яскраві ілюстрації. Дата виходу: початок січня
Оформити передплату можна до 20 грудня 2020 р. лише на січень 2021 р.
(Передплата приймається тільки на січень. На решту місяців передплата не
приймається.)
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%

16.50

—

—

—

16078 МОЯ СУДЬБА (рос.) Повісті про долі людей
тел.(044) 583-16-02

обсяг реклами — 5%

16017 НАРОДНЫЙ ДОКТОР (рос.) Найкращій народний досвід про здоров’я
тел.(044) 228-23-86 обсяг реклами — 5%

3

Періодичність
виходу

Індекс та назва видання

1 міс.
3 міс.
6 міс. 12 міс.
Вартість приймання передплати
4.00
9.00
11.00
16.80
Вартість видання з доставкою

16039 НАШ КАЛЕНДАРЬ (рос.) ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР. Церковні свята, чудотворні 1 р. на міс.
ікони, рятівні молитви, дати постів і днів поминання на 2021 рік.
Дата виходу: початок січня
Оформити передплату можна до 20 грудня 2020 р. лише на січень 2021 р.
(Передплата приймається тільки на січень. На решту місяців передплата не
приймається.)
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%

16.50

—

—

—

16042 НАШ КАЛЕНДАРЬ (рос.) КУЛІНАРНИЙ. Календарні сітки на 2021 рік, перевірені 1 р. на міс.
рецепти, корисні рекомендації, яскраві ілюстрації. Дата виходу: початок січня
Оформити передплату можна до 20 грудня 2020 р. лише на січень 2021 р.
(Передплата приймається тільки на січень. На решту місяців передплата не
приймається.)
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%

16.50

—

—

—

—

136.50

273.00

546.00

16000 НЕПОСИДА (укр.) Кожен випуск газети «Непосида» - це добрі казки, ульотні 2 р. на мiс.
комікси, забавні ідеї, мастерілки, головоломки та ігри. Все, що цікаво сучасній
дитині, - в яскравій та доступній формі.
Непосиду вибирай - пограй та почитай!
обсяг реклами — 5%
тел.(067) 409-83-09

20.97

62.91

125.82

251.64

16002 ОДНАКО, ЖИЗНЬ! (рос., укр.) «Газета, яка зігріває душу». Перевірена століттями 2 р. на мiс.
життєва мудрість; щасливі, надихаючі та повчальні історії; практичні поради
психологів, лікарів та народних цілителів; цікаві розповіді, притчі та байки
обсяг реклами — 5%
тел.(067) 649-27-37

17.57

52.71

105.42

210.84

16025 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.
обсяг реклами — 5%
тел.(044) 285-57-18

24.90

74.70

149.40

298.80

75.96

227.88

455.76

911.52

—

—

150.00

—

16074 ПОЖИТИ ДЛЯ СЕБЕ (укр.) Соціально значущі, гострі питання про життя на пенсії. 1 р. на мic.
Висвітлення різних варіантів вирішення проблем пенсіонерів. Пізнавальні та
розважальні матеріали для пенсіонерів.
тел.(044) 288-21-98
обсяг реклами — 10%

3.82

11.46

22.92

45.84

16054 ПОПУЛЯРНАЯ ГАЗЕТА. ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ (рос.) Народні рецепти 2 р. на мiс.
лікування та поради цілителів
обсяг реклами — 5%
тел.(044) 337-50-24, (050) 334-50-24

10.44

31.32

62.64

125.28

16068 ПОРАДИ ЮРИСТА (укр., рос.) Юридичні поради, правова освіта громадян
1 р. на мic.
тел.(050) 692-13-30
обсяг реклами — 5%

5.72

17.16

34.32

68.64

—

—

130.00

260.00

16044 НЕДЕЛЯ И ЛЮДИ. ВСЕУКРАИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА (рос.) Розповіді про людей та їхні долі, реальні історії з життя читачів,
корисні поради, інтерв’ю зі знаменитостями
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%

1 р. на
тижд.

1 р. на
тижд.

16056 «ПОВНИЙ» КОМПЛЕКТ у складі:
г. «Популярная газета. Чудеса. Загадки. Тайны» (рос.)

2 р. на мiс.

г. «Популярная газета. Здоровье и долголетие» (рос.)

2 р. на мiс.

г. «Интересная газета в Украине. Магия, мистика» (рос.)

2 р. на мiс.

г. «Интересная газета в Украине. Мир непознанного» (рос.)

2 р. на мiс.

г. «Интересная газета в Украине. Загадки цивилизации» (рос.)

2 р. на мiс.

г. «Интересная газета в Украине. Тайны истории» (рос.)

2 р. на мiс.

г. «Интересная газета в Украине. Исцеление» (рос.)

2 р. на мiс.

г. «Интересная газета в Украине. Криминоген» (рос.)

2 р. на мiс.

г. «Интересная газета в Украине. Невероятное» (рос.)
тел.(044) 337-50-24, (050) 334-50-24

2 р. на мiс.
обсяг реклами — 5%

16106 ПОГЛЯД ЧАСУ (укр.) Газета для ветеранів та дітей війни нікого не залишить
байдужим: реальні історії з життя, хвилюючі спогади, консультації юриста, кулінарні
рецепти, сторінка привітань, тексти улюблених пісень, поради господарям,
кросворди, астропрогноз
обсяг реклами — 5%
ЧЕРКАСИ тел.(0472) 71-26-18

16072 ПРОГРАММКА (рос., укр.) Телепрограма, анонси фільмів, гороскоп, кросворди
тел.(044) 455-46-23
обсяг реклами — 10%
4

1 р. на
тижд.

1 р. на
тижд.

Індекс та назва видання

16062 ПСИХОЛОГИЯ И Я (рос.) Життєві історії з коментарями фахівців
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%
16018 САДІВНИК І ГОРОДНИК (укр.) Найкраще, що надбав для Вас народний досвід і
наука
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%
16063 САША ТА МАША (укр.) Дітям від 4 років. Розважально-навчальне видання
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%
16019 СВАТЫ (рос.) Видання для всієї родини. Більше 1000 корисних порад. Сват
поганого не порадить!
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%
16023 СВАТЫ. ЗАГОТОВКИ (рос.) У компанії сватів заготовки будуть найкращими
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%
16020 СВАТЫ НА ДАЧЕ (рос.) Свати на городі - і поміч, і порада
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%
16021 СВАТЫ НА КУХНЕ (рос.) Зі сватами на кухні виходить смачніше
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%
16024 СВАТЫ НА ПЕНСИИ (рос.) Пенсійний вік Сватам не завада
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%
16045 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. ИТОГИ И ФАКТЫ. ВСЕУКРАИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО
- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА (рос.) 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%
16046 СОЦВЕТИЕ СКАНВОРДОВ (рос.) 33 великих сканворди щомісяця за найвигіднішою
ціною
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16047 ТЁЩИН ПИРОГ (рос.) Щомісячна велика кількість різноманітних сканвордів та
головоломок із відповідями + 15 оригінальних рецептів
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16094 ТЁЩИН ПИРОГ. КЕЙВОРДЫ (рос.) Збірник кейвордів різного рівня складності з
відповідями в кінці кожного номеру, а також інтелектуальних вікторин, корисних
порад та цікавих фактів
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16096 ТЁЩИН ПИРОГ. СУДОКУ (рос.) Збірник популярних головоломок – 135 судоку (у
тому числі з великим шрифтом)
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16095 ТЁЩИН ПИРОГ. ФИЛВОРДЫ (рос.) Збірник класичних, англійських, угорських,
анаграмних, числових і фотофілвордів, а також інших популярних головоломок,
цікавих фактів та анекдотів
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16079 ТАЙНЫ ЗВЁЗД (рос.) Таємниці з життя зірок, інтерв’ю
тел.(044) 583-16-02
обсяг реклами — 5%
16080 ТАЙНЫ ЗВЁЗД. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК (рос.) Додаткові тематичні видання
тел.(044) 583-16-02
обсяг реклами — 5%
16003 1000 МЕЛОЧЕЙ (рос., укр.) Корисні дрібниці на всі випадки життя - краса, здоров’я,
кулінарія, сад-город, психологія, юридична консультація, життєві історії, зіркові
новини, анекдоти та кросворди
тел.(067) 649-27-37
обсяг реклами — 5%
16004 1000 МЕЛОЧЕЙ ДАЧНИКУ (рос., укр.) Для всіх, у кого є присадибна ділянка:
практичні рекомендації спеціалістів, унікальний досвід любителів, новинки
садового та квіткового світу, конкурси серед передплатників
тел.(067) 649-27-37
обсяг реклами — 5%
16005 1000 МЕЛОЧЕЙ КУЛИНАРУ (рос., укр.) Кулінарні хитрощі від шеф-кухарів та
досвідчених домогосподарок, фірмові рецепти читачів, поради з правильного
харчування, економного ведення домогосподарства, купівлі кухонного начиння та
побутової техніки, кулінарні подорожі, майстер-класи, конкурси та призи
тел.(067) 649-27-37
обсяг реклами — 5%
16090 1000 СОВЕТОВ. КЕЙВОРДЫ (рос.) Безліч кейвордів, філвордів та інших завдань
на будь-який смак; безцінні корисні поради, оригінальні рецепти, пізнавальні факти
й гумористичні рубрики
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%

Періодичність
виходу

1 міс.
3 міс.
6 міс. 12 міс.
Вартість приймання передплати
4.00
9.00
11.00
16.80
Вартість видання з доставкою

1 р. на мic.

12.50

37.50

75.00

150.00

2 р. на мiс.

25.00

75.00

150.00

300.00

1 р. на мic.

18.50

55.50

111.00

222.00

2 р. на мiс.

25.00

75.00

150.00

300.00

1 р. на мic.

12.50

37.50

75.00

150.00

1 р. на мic.

12.50

37.50

75.00

150.00

1 р. на мic.

12.50

37.50

75.00

150.00

1 р. на мic.

12.50

37.50

75.00

150.00

1 р. на
тижд.

—

136.50

273.00

546.00

1 р. на мic.

—

36.00

72.00

144.00

1 р. на мic.

—

40.50

81.00

162.00

1 р. на мic.

—

34.50

69.00

138.00

1 р. на мic.

—

34.50

69.00

138.00

1 р. на мic.

—

34.50

69.00

138.00

1 р. на
тижд.
1 р. на
тижд.
2 р. на мiс.

36.49

109.47

218.94

437.88

—

—

257.69

515.38

14.10

42.30

84.60

169.20

2 р. на мiс.

15.30

45.90

91.80

183.60

1 р. на мic.

8.69

26.07

52.14

104.28

1 р. на мic.

—

39.00

78.00

156.00

5

Періодичність
виходу

Індекс та назва видання

16089 1000 СОВЕТОВ. СКАНВОРДЫ (рос.) Збірник 76 різноманітних сканвордів та
головоломок, безлічі корисних порад на всі випадки життя, вишуканих рецептів,
цікавих фактів і гумору для всієї родини
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16100 ТОЛСТЫЙ ЗЯТЬ*** (рос.) 10 архівних номерів за 2020 рік в одній упаковці.
Щомісяця протягом 2021 року ви зможете замовити цей комплект.
Передплата більш ніж на 1 місяць не приймається
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16006 ТОП - СКАНВОРД (рос., укр.) Кожний місяць 84 сторінки сканвордів, кросвордів,
кейвордів, ключвордів, судоку. А також - гороскоп, комікси, анекдоти, топ-історії з життя
тел.(067) 649-27-37
обсяг реклами — 5%
16087 УСПЕХИ И ПОРАЖЕНИЯ (рос.) Iсторiї про злети і падіння
обсяг реклами — 5%
тел.(044) 583-16-02
16105 УЮТ (укр., рос.) Цікава і популярна газета, в якій відверто і довірчо ведеться розмова
на різні теми: твоя дитина, краса і здоров’я, дитячі сторінки, інтим клуб, історії про
знаменитих, очевидне–неймовірне, поради і рецепти, гороскоп, анекдоти
ЧЕРКАСИ тел.(0472) 71-26-18
обсяг реклами — 5%
16048 ФИЛВОРДЫ (рос.) Збірник класичних, тематичних, фігурних, англійських та угорських
філвордів, фотофілвордів й інших популярних головоломок у зручному форматі
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
37121 ХАЗЯЄЧКА (укр.) Корисні поради, смачні рецепти, інтерв’ю із зірками
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%
68849 ХАЗЯЇН. ДІМ. САД. ГОРОД (укр.) Поради городникам, садівникам, майстрам,
рибалкам…
тел.(044) 223-42-87, 823-42-96
обсяг реклами — 25%
68845 ХОЗЯИН. ДОМ. САД. ОГОРОД (рос.) Поради городникам, садівникам, майстрам,
рибалкам…
тел.(044) 223-42-87, 823-42-96
обсяг реклами — 25%
95954 ЦАРЬ - КУЛИНАР (рос.) Ця газета зробить Вас справжнім царем на кухні.
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%
16016 ЦВЕТОК (рос.) Поради по вирощуванню кiмнатних та садових квiтiв
тел.(044) 228-23-86
обсяг реклами — 5%
16007 ЧУДО - ПОВАРЁШКА (рос.) Якщо ви втомилися від шаблонних рецептів з
інтернету, не хочете ризикувати, готуючи неперевірені страви, але жадаєте
приємної різноманітності в готуванні - ця газета для вас. Ми розповімо про те, як
готувати з душею!
обсяг реклами — 5%
тел.(067) 649-27-37

ЖУРНАЛИ

92421 БУКВИНКИ - ВЕСЕЛИНКИ (укр.) Найсучасніші методики дошкільного навчання.
Цікаві розвиваючі завдання для малюків: букви, цифри, каліграфія, графомоторика
- все, що потрібно для підготовки до школи.
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%
16026 В ГОСТЯХ У КАЗКИ (укр.) Повчальні казки, розвивальні завдання та інші цікавинки
українською мовою
обсяг реклами — 10%
тел.(063) 208-54-45
16102 В ГОСТЯХ У КАЗКИ*** (укр.) 12 архівних номерів за 2020 рік в одній упаковці.
Щомісяця протягом 2021 року ви зможете замовити цей комплект.
Передплата більш ніж на 1 місяць не приймається
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16027 В ГОСТЯХ У СКАЗКИ (рос.) Кольоровий журнал для дітей дошкільного і молодшого
шкільного віку. Цікава казка, розвиваючі завдання, саморобки та наклейки
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16101 В ГОСТЯХ У СКАЗКИ*** (рос.) 12 архівних номерів за 2020 рік в одній упаковці.
Щомісяця протягом 2021 року ви зможете замовити цей комплект.
Передплата більш ніж на 1 місяць не приймається
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
92381 ВИШИВКА. ДІАНА ПЛЮС (укр., рос., англ.) Ексклюзивні схеми для вишивки
сорочок (з ВИКРІЙКАМИ), рушників, скатертин, картин, подушок та інших виробів.
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%
92380 ВЫПЕЧКА (рос.) Лише випробувані рецепти тортів, пирогів, печива, кексів, хліба та
іншої випічки. Поради початківцям.
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%
6

*** Вартість видання з доставкою зазначено з урахуванням часткового оподаткування

1 р. на мic.

1 міс.
3 міс.
6 міс. 12 міс.
Вартість приймання передплати
4.00
9.00
11.00
16.80
Вартість видання з доставкою

—

10 р. на міс. 238.00

39.00

78.00

156.00

—

—

—

1 р. на мic.

14.05

42.15

84.30

168.60

1 p. на 2
тижні
1 р. на
тижд.

15.29

45.87

91.74

183.48

—

—

150.00

—

1 р. на мic.

—

21.00

42.00

84.00

1 р. на мic.

—

—

75.62

151.24

1 р. на
тижд.

27.33

81.99

163.98

327.96

1 р. на
тижд.

27.33

81.99

163.98

327.96

2 р. на мiс.

—

—

75.12

150.24

2 р. на мiс.

25.00

75.00

150.00

300.00

1 р. на мic.

8.50

25.50

51.00

102.00

1 р. на мic.

—

—

112.44

224.88

1 р. на мic.

—

111.00

222.00

444.00

—

—

—

111.00

222.00

444.00

12 р. на міс. 243.00

—

—

—

1 р. на мic.

—

—

182.64

365.28

1 р. на мic.

—

—

85.44

170.88

12 р. на міс. 243.00

1 р. на мic.

—

Індекс та назва видання

92411 ВЯЖЕМ САМИ «МИНИ» (рос.) Міні-журнал з наймоднішими і найкращими
моделями в’язаних спицями та гачком виробів. Якісні фото та детальні схеми.
Видання в січні, липні не виходить
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%
95469 ДОМОВИЧОК (укр.) Журнал для розумних, кмітливих та допитливих дітей, які
полюбляють розв’язувати кросворди, головоломки та задачки.
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%
16031 КАРАМЕЛЬКИ (укр.) Журнал українською мовою для дітей від 2 до 6 років. Казки,
вірші, розвиваючі завдання, майстер-класи. Наклейки і навчальні додатки
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16099 КАРАМЕЛЬКИ*** (укр.) 12 архівних номерів за 2020 рік в одній упаковці.
Щомісяця протягом 2021 року ви зможете замовити цей комплект.
Передплата більш ніж на 1 місяць не приймається
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
16032 КАРАМЕЛЬКИ (рос.) Пізнавально-розважальний журнал для малят. У кожному
номері - яскраві наклейки, творчі майстер-класи, прописи, розмальовки. Ми
навчаємо граючи!
обсяг реклами — 10%
тел.(063) 208-54-45
16098 КАРАМЕЛЬКИ*** (рос.) 12 архівних номерів за 2020 рік в одній упаковці.
Щомісяця протягом 2021 року ви зможете замовити цей комплект.
Передплата більш ніж на 1 місяць не приймається
обсяг реклами — 10%
тел.(063) 208-54-45
16104 ЛЕЧИМСЯ ВМЕСТЕ (рос.) Лікуймося разом з найкращими лікарями та цілителями
традиційними та народними методами
КРОПИВНИЦЬКИЙ тел.(066) 185-67-86
без реклами
16097 НАСТОЛЬНАЯ ИГРА*** (рос.) 5 найцікавіших настільних ігор для дітей за 2020 рік
в одній упаковці. У кожному номері – захопливі пригоди та веселі змагання, яскраве
поле, фішки й кубик.
Щомісяця протягом 2021 року ви можете замовити цей архівний комплект.
Передплата більш ніж на 1 місяць не приймається
тел.(063) 208-54-45
обсяг реклами — 10%
99195 РЕЦЕПТЫ ОТ ОКСАНЫ (рос.) Це надійний помічник, Кулінарний рятівник. Навчить
варити і пекти, та ще й кошти зберегти! Видання в червні, липні не виходить
тел.(050) 377-24-40 обсяг реклами — 0.5%
92418 РОЗМАЛЬОВОК 20 (укр.) У кожному випуску на Вас чекають цікаві сучасні
розмальовки
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%
92468 САД - ОГОРОД (рос.) Довідник для дачників-городників. Як підібрати найкращі
культури і сорти, як організувати роботу, як отримати щедрий врожай.
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%
16070 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
92413 ТРАВНИК: ЗЦІЛЕННЯ БЕЗ ЛІКІВ (укр.) Все про лікарські трави та особливості їх
застосування від Наталії Земної
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%
92420 УЗОРИ ДЛЯ ВИШИВКИ (укр.) Узори для вишивки рушників, сорочок, скатертин,
картин, подушок та інших виробів.
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%
96004 УЗОРЫ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ (рос.) Найкращий помічник як для початківців, так і для
майстрів. Найновіша колекція узорів та технік вязання спицями та гачком.
Видання в січні, липні не виходить
тел.(050) 377-24-40 обсяг реклами — 0.5%
95951 У СВIТІ КАЗОК (укр.) Повноколірна казочка для наших діток.
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%
99194 HANDMADE (укр., рос., англ.) Майстер-класи: вишивка, скрапбукінг, декупаж,
ліплення, орігамі, миловаріння, м’яка іграшка, квілінг, макраме, валяння, глина і
багато іншого. Видання в січні, липні не виходить
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%
95943 ЦЕЛИТЕЛЬ: ИСЦЕЛЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ (рос.) Журнал про цілющі властивості
рослин і народну медицину. Наталія Земна
тел.(050) 377-24-40
обсяг реклами — 0.5%

Періодичність
виходу

1 p. на мiс.

1 міс.
3 міс.
6 міс. 12 міс.
Вартість приймання передплати
4.00
9.00
11.00
16.80
Вартість видання з доставкою

—

—

134.20

268.40

1 р. на мic.

—

—

150.24

300.48

1 р. на мic.

—

129.00

258.00

516.00

—

—

—

129.00

258.00

516.00

—

—

—

190.56

12 р. на міс. 265.00

1 р. на мic.

—

12 р. на міс. 265.00

1 р. на мic.

15.88

47.64

95.28

5 р. на міс.

165.00

—

—

10 р. на
півр.

—

—

142.40

284.80

2 р. на мiс.

—

—

138.48

276.96

1 р. на мic.

—

—

112.44

224.88

1 p. на
кварт.

—

16.38

32.76

65.52

1 р. на мic.

—

—

69.24

138.48

1 р. на мic.

—

—

134.04

268.08

1 p. на мiс.

—

—

174.70

349.40

1 р. на мic.

—

—

69.24

138.48

1 p. на мiс.

—

—

311.05

622.10

1 р. на мic.

—

—

69.24

138.48
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