ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №3 (ВКЛАДКА №3)

Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2021 рік (І півріччя)»
І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»
на 2021 рік (І півріччя)» З ДОСТАВКОЮ:
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

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
23435 АГРОСНАБ ЧЕРНОЗЕМЬЯ (укр.) Всеукраїнський рекламно-інформаційний 1 р. на мic.
довідник для фахівців АПК: де купити найкращу техніку, з/ч, насіння, добрива,
агрохімію, продати зернові. Публікації про найновіші технології та розробки в с/г.
Agrosnab.info(0542) 615222
(Видання в січнi не виходить. Передплату на січень не приймати)
СУМИ тел.(0542) 776-700, ф. 770-322
обсяг реклами — 80%

153.38

460.14

920.28

11 міс.
1 687.18

76516 ВІД СЕЛА ДО СЕЛА (укр.) Про село, сільське господарство, фермерство, поради 1 р. на мic.
ЛУЦЬК тел.(0332) 77-48-84
обсяг реклами — 15%

5.05

15.15

30.30

60.60

97879 ДОЖИВЁМ ДО 100 (рос.) Календар-порадник на кожен день
1 р. на мic.
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26
обсяг реклами — 5%

—

3.10

6.20

12.40

76512 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ И О ЛЮБВИ (рос.) Драми, долі, здоров’я, пенсії, соціалка 1 р. на мic.
ЛУЦЬК тел.(0332) 78-42-22
обсяг реклами — 10%

5.00

15.00

30.00

60.00

KARPATI IGAZ SZO (угорськ.) Громадсько-політичне та літературно-художнє
видання
УЖГОРОД тел.(050) 432-71-91

без реклами

94567 щомісячна передплата

1 р. на
тижд.

74.80

224.40

448.80

897.60

76294 річна передплата

1 р. на
тижд.

—

—

—

797.60

76517 МІЙ СЕРІАЛ (укр.) Історії із життя, драми, матеріали з продовженням
2 р. на мiс.
(Передплата на адреси передплатників Вінницької , Волинської, Житомирської,
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської,
Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської,
Чернівецької та Чернігівської обл.)
ЛУЦЬК тел.(0332) 71-25-82
обсяг реклами — 5%

10.00

30.00

60.00

120.00

76515 СОВЕТЧИК И ЗДОРОВЬЕ (рос.) Господарство, пенсії, рецепти, здоров’я, долі
1 р. на мic.
ЛУЦЬК тел.(0332) 78-42-22
обсяг реклами — 5%

5.00

15.00

30.00

60.00

92047 ТАКСИ (рос.) Сміх подовжує життя. Анекдоти, кросворди. Недорого
1 р. на мic.
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26
обсяг реклами — 10%

1.35

4.05

8.10

16.20

99310 КУЛЯ (укр.) Яскравий, веселий журнал для сучасних дітей. Цікаві завдання, уроки 1 р. на мic.
англійської. Синхронізований із програмою школи. Призи у кожному номері. Роботи
Ваших дітей на сторінках журналу. Навчайся розважаючись
ЛЬВІВ тел.(0322) 90-29-97
без реклами

29.00

87.00

174.00

348.00

60074 СУДОХОДСТВО (рос.) Інформація про морський транспорт
1 р. на мic.
(Видання в січнi, липні не виходить. Передплату на січень, липень не приймати)
ОДЕСА тел.(048) 35-59-99
обсяг реклами — 20%

777.70 2 333.10 4 666.20 10 міс.
7 777.00

76292 УКРАЇНА ДО ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ (укр.) Актуальна інформація 1 р. на мic.
щодо вступу України до НАТО
тел.(044) 425-78-99
обсяг реклами — 20%

68.21

204.63

409.26

818.52

76510 ЧАРІВНИЙ ЛІХТАРИК (укр.) Перший карпатський журнал для дітей
1 р. на мic.
УЖГОРОД тел.(068) 331-36-19
без реклами

43.00

129.00

258.00

516.00

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:

1

Періодичність
виходу

Індекс та назва видання

Розділ 4. ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ з СІЧНЯ:

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

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ (Off-line)* (укр.) Професійна інформація про
фінансовий контроль за використанням державних ресурсів, сучасна методологія
ревізійної роботи та аудиту, практичні поради фахівців. Формат PDF
Для отримання електронного видання вкажіть свій е-mail
тел.(067) 236-62-07
обсяг реклами — 16%
76529 щомісячна передплата
1 р. на мic. 73.60*
76528 передплата на півріччя або рік
1 р. на мic.
—
* Вартість видання з доставкою зазначено з урахуванням ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства

220.80* 441.60* 883.20*
—
441.60* 883.20*

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 2021 рік (І півріччя)»
2.1. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ:
Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:
68798 ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ (рос.) (стор.28)
99535 РОКСОЛАНА - МАХІ (укр., рос.) (стор.68)
СУМИ
60336 СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР ПЛЮС (укр.) (стор. 70)
ТЕРНОПІЛЬ

1 р. на мic.
1 р. на
тижд.
1 р. на
тижд.

7.85
47.15

23.55
141.45

47.10
282.90

94.20
565.80

24.80

74.40

148.80

297.60

1 р. на мic.

77.20

231.60

4 міс.
308.80

—

74584 ПОРТЫ УКРАИНЫ ПЛЮС (рос.) (стор.139)
1 р. на мic.
(Видання в січнi, липні не виходить. Передплату на січень, липень не приймати)
ОДЕСА
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ (укр.) (стор.156)
тел.(067) 236-62-07
обсяг реклами — 16%
89106 щомісячна передплата
1 р. на мic.

122.10

366.30

732.60

10 міс.
1 221.00

114.54

343.62

687.24

—

—

687.24

11 міс.
1259.94
—

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:

49265 КОЛЕСО ЖИТТЯ (укр., рос.) (стор.127)
(Передплата приймається тільки на січень, квітень, липень, жовтень. На решту
місяців передплата не приймається.)

з ЛЮТОГО:

08934 передплата на півріччя або рік
Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати.

1 р. на мic.

2.2. Укажіть та внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2021 рік (І півріччя)»:
►настор.131-біляжурналу«Малятко»інд.23896-видпередплати-передплатанапівріччя.Заданиміндексомвиданняпередплатаприймається
ТІЛЬКИ на 6 місяців (І півріччя), вартість видання з доставкою на цей термін становить 245.28 грн. Решта умов передплати не змінюється.
На ІІ півріччя 2021 року за цим індексом передплата буде прийматися по «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2021 року».

2.3. За повідомленням видавців:
► журнал «Клітинна та органна трансплантологія» інд.86152 (стор.127) з 2021 р. буде виходити під назвою «Cell And Organ
Transplantology / Клітинна та органна трансплантологія» та включати в себе матеріал, надрукований тільки англійською мовою.
Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» у назву видання та вкажіть мову видання - (англ.). Решта умов передплати
залишається без змін.

2.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на
2021 рік (І півріччя)»:
●газети:
► «Квітуча садиба» (Харків) інд.68413 (стор.44);
►«Магістраль АТ «Укрзалізниця» інд.33695 (стор.52);
►«Магістраль АТ «Укрзалізниця» + «Магістраль — регіональна АТ «Укрзалізниця». Комплект» інд.97737, 97738, 97739, 97740, 97741,
97742, 97743, 97744, 97745, 97746, 97747, 97748 (стор.52);
►«Магістраль — регіональна АТ «Укрзалізниця» інд.30672, 97732, 97733, 97734, 97735, 97736 (стор.51);

● журнали:
► «Аудитор України» інд.23278 (стор.94);
► «Вокруг света» інд.94559, 94560 (стор.103);
► «Історія. Новий погляд» інд.91887 (стор.122);
► «Медична психологія» (Харків) інд.94602 (стор.132);
► «Надзвичайна ситуація плюс» інд.60050, 60055 (стор.134).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ «Укрпошта» не направляйте.
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ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 2020 рік
3.1. Включіть до «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2020 року» з доставкою з
ЛИПНЯ:
Індекс та назва видання

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ:

FORBES UKRAINE (рос.)
Forbes – це більше ніж список.
Forbes – це повітря для тих, хто змінює світ на краще
(Видання в серпні не виходить.)
тел.(099) 300-69-98
76394 щомісячна передплата (Передплату на серпень не приймати)

обсяг реклами — 20%

76396 передплата на півріччя. Включає додатковий номер № 1/2020
FORBES UKRAINE (укр.)
Forbes – це більше ніж список.
Forbes – це повітря для тих, хто змінює світ на краще
(Видання в серпні не виходить.)
тел.(099) 300-69-98
76395 щомісячна передплата (Передплату на серпень не приймати)

1 міс.
3 міс.
6 міс.
ПеріодичВартість приймання передплати
ність
3.60
8.20
10.00
виходу
Вартість видання з доставкою

1 р. на
міс.
6 р. на
півр.

149.00

447.00

5 міс.
745.00
595.00

—

—

1 р. на
міс.
6 р. на
півр.

149.00

447.00

—

—

5 міс.
745.00
595.00

1 р. на
міс.
1 р. на
міс.

199.00

597.00

796.00

199.00

597.00

796.00

обсяг реклами — 20%

76397 передплата на півріччя. Включає додатковий номер № 1/2020

3.2. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ з ВЕРЕСНЯ:
Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ:
76394 FORBES UKRAINE (рос.) (інф. лист №5/2020)
(Видання в серпні не виходить. Передплату на серпень не приймати)
76395 FORBES UKRAINE (укр.) (інф. лист №5/2020)
(Видання в серпні не виходить. Передплату на серпень не приймати)

3.3. За повідомленням видавців:

► газета «Секретная история» інд.86276 (стор.64) з липня 2020 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили
передплату, буде здійснюватись доставка газет із заміною на інші видання. Забезпечте доставку нижчеперерахованих видань
передплатникам по інд.86276 наступним чином:
● липня - «Загадки истории. Наша эпоха» №10, «Секретные архивы» №7;
● серпня - «Загадки истории. Наша эпоха» №12, «Секретные архивы» №8;
● вересня - «Загадки истории. Наша эпоха» №14, «Секретные архивы» №9;
● жовтня - «Загадки истории. Наша эпоха» №16, «Секретные архивы» №10;
● листопада - «Загадки истории. Наша эпоха» №18, «Секретные архивы» №11;
● грудня - «Загадки истории. Наша эпоха» №20, «Секретные архивы» №12;
► журнал «Український радіологічний журнал» (Харків) інд.74512 (стор.148) пройшов перереєстрацію і з липня 2020 р. буде виходити
під новою назвою «Український радіологічний та онкологічний журнал». Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою»
на ІІ півріччя 2020 року» по інд. 74512 у назву видання та вкажіть мову видання - (укр., англ.). Решта умов передплати не змінюється.
Забезпечте доставку журналу з назвою «Український радіологічний та онкологічний журнал» передплатникам інд.74512;

3.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на
2020 рік»:
●газети:
► «День» інд.40255 (стор.29); «Закон і обов’язок» інд.23102 (стор.38); «Секретная история» інд.86276 (стор.64);

● журнали:

► «Систематичне зібрання чинного законодавства України» інд.01379 (стор.141); «Хірургія України» інд.37837 (стор.153).
Замовлення на адресу ДП «Преса» не направляйте.

3.5. Буде проведено ануляцію за 2020 рік на нижчеперераховані:
●газети:
► липень-грудень: «Закон і обов’язок» інд.23102;

● журнали:

► березень-грудень: «З турботою про жінку» інд.49321;
► серпень-грудень: «Систематичне зібрання чинного законодавства України» інд.01379;
► січень-грудень: «Хірургія України» інд.37837.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.
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 «МЕГА-ПОЛІГРАФ», адреса: вул. Марка Вовчка, б.12/14, м. Київ, 04073. Наклад 35 000. Зам. № 81017. Передрук матеріалів із додатків до Каталогу – тільки за узгодженням з АТ "Укрпошта"
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ПЕРЕДПЛАЧУЙ ОНЛАЙН
АБО У ВІДДІЛЕННІ
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