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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №6 (ВКЛАДКА №6)
Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» для 
Донецької та Луганської областей на 2021 рік (І півріччя)»

І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» ДЛЯ ДОНЕЦЬКОЇ ТА 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ на 2021 рік (І півріччя)» З ДОСТАВКОЮ:

Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс.
вартість приймання передплати

3.00 6.00 7.50 11.50
вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з КВІТНЯ:
89976 ЖИВАЯ ЕДА (рос.) Корисне видання для тих, хто прагне отримувати від їжі максимум 

користі. На наших сторінках – підказки споживачу, практичні поради, різноманітні 
рецепти на будь-який смак, секрети народної медицини, кулінарна магія.
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

2 р. на мiс. 5.24 15.72 31.44 47.16

89958 ХОДЯТ СЛУХИ (рос.) Газета для тих, кому не байдуже минуле, сьогодення і 
майбутнє людства, світу і нашої країни. Якщо вас цікавить, як живуть персонажі 
шоу-бізнесу і політики, якщо Ви хочете дізнатися про найсвіжіші новини, якщо ви 
дотримуєтесь правил ЗСЖ і корисних рекомендацій експертів, якщо ви любите 
розгадувати сканворди і головоломки - читайте видання «Ходят слухи»
тел.(063) 208-54-45    обсяг реклами —  10%

1 р. на 
тижд.

40.12 120.36 240.72 361.08

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» ДЛЯ ДОНЕЦЬКОЇ ТА 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ на 2021 рік (І півріччя)»

2.1. За повідомленням видавця:
►газета «Сучасна освіта України» інд.87328 (стор.76) та у складі комплектів: «Вища школа» інд.87323 (стор.24), «Вся педагогічна 
преса» інд.87344 (стор.25), «Інформаційний комплект» інд.87346 (стор.40), «Шкільний комплект» інд.87345 (стор.88) з 2021 року не буде 
виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Освіта України». 
Забезпечте доставку видання «Освіта України» передплатникам по інд.87328, 87323, 87344, 87345, 87346;
2.2. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» для 
Донецької та Луганської областей на 2021 рік (І півріччя)»: 

●газети: 
► «Огляд плюс» (Одеса) інд.46518 (стор.60); «Переселенец» (Запоріжжя) інд.47228 (стор.62); «RIA» (Вінниця) інд.46040 (стор.67); 
«Телесенсація» (Вінниця) інд.46037 (стор.79);

● журнали: 
► «Вісник Національної асоціації адвокатів України» (Харків) інд.47060 (стор.101); 
► «Діловий журнал «Business zavarnik convergent media» (Одеса) інд.46590 (стор.107); 
► «Досягнення біології та медицини» (Одеса) інд.46512 (стор.115);
► «Здоровье женщины» інд.88136 (стор.120);
► «Інтегративна антропологія. Міжнародний медико - філософський журнал» (Одеса) інд.46513 (стор.121); 
► «Куля» (Львів) інд.46492 (інф. лист №3/2021); 
► «Наука та інновації» інд.86869 (стор.135); 
► «Одеський медичний журнал» (Одеса) інд.46553 (стор.137).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ «Укрпошта» не направляйте. 
2.3. Буде проведено ануляцію за 2021 рік на нижчеперераховані:  

●газети: 
► січень-грудень: «Огляд плюс» (Одеса) інд.46518; січень-грудень: «Переселенец» (Запоріжжя) інд.47228; січень-грудень: «Телесенсація» 
(Вінниця) інд.46037;

● журнали: 
► січень-грудень: «Вісник Національної асоціації адвокатів України» (Харків) інд.47060; 
► січень-грудень: «Діловий журнал «Business zavarnik convergent media» (Одеса) інд.46590; 
► січень-грудень: «Досягнення біології та медицини» (Одеса) інд.46512;
► січень-грудень: «Здоровье женщины» інд.88136; 
► січень-грудень: «Інтегративна антропологія. Міжнародний медико - філософський журнал» (Одеса) інд.46513; 
► січень-грудень: «Куля» (Львів) інд.46492; 
► січень-грудень: «Наука та інновації» інд.86869; 
► січень-грудень: «Одеський медичний журнал» (Одеса) інд.46553.

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ ДЛЯ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 
«ПРЕСА ПОШТОЮ» на 2020 рік

3.1. Буде проведено ануляцію за 2020 рік на нижчеперераховані:  
● журнали: 

► листопад (№12): «Веселий супержурнальчик Кенгуру» (Львів) інд.46404.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

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

2

Інформація для передплатників АТ "Укрпошта" про затверджені строки 
доставки періодичних друкованих видань та порядок вирішення 

проблемних питань

 Для повного та якісного задоволення потреб користувачів у наданні послуг поштового зв’язку 
АТ «Укрпошта», з урахуванням попиту населення, обсягів надання послуг відділеннями та у 
відповідності до вимог Кодексу законів про працю України, встановлюються оптимальні режими 
роботи відділень поштового зв’язку.  
 З урахуванням режимів роботи об’єктів поштового зв’язку встановлено нормативні строки 
пересилання відправлень та нормативи доставки періодичних друкованих видань. 
 Відповідно до діючих розпорядчих документів АТ «Укрпошта» та з метою задоволення 
попиту населення і раціонального використання ресурсів товариства, наказом АТ «Укрпошта» 
від 02.12.2019 р. № 1138 з 01.01.2020 р. встановлено наступні нормативи доставки для об’єктів 
поштового зв’язку з обслуговування користувачів: 
 - у містах Києві, Краматорську, Сєвєродонецьку та обласних центрах - 5 днів на тиждень (крім 
неділі, святкових та вихідних днів об’єктів поштового зв’язку); 
 - у містах, в тому числі містах обласного значення, районних центрах, селищах міського типу – 4 дні 
на тиждень (крім неділі, святкових днів та вихідних днів об’єктів поштового зв’язку); 
 - в інших населених пунктах з чисельністю жителів: до 200 чоловік – 1 день на тиждень; 
 - від 201 до 1200 чоловік – 2 дні на тиждень; 
 - від 1201 та більше чоловік  – 3 дні на тиждень. 
 Для вирішення питань щодо неотримання видань за передплатою або при незадовільній доставці 
газет та журналів, у разі відмови у прийманні передплати тощо, споживачам необхідно звертатись до 
АТ «Укрпошта» наступними каналами комунікації:
 - Контакт – Центр за номером телефону 0 800 300 545;
 - електронна скринька: ukrposhta@ukrposhta.ua;
 - офіційна сторінка компанії у Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. 

ПЕРЕДПЛАЧУЙ ОНЛАЙН
АБО У ВІДДІЛЕННІ


