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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №8 (ВКЛАДКА №8)
Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської областей на ІІ 

півріччя 2021 року»
І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» ДЛЯ ДОНЕЦЬКОЇ ТА 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ на ІІ півріччя 2021 року» З ДОСТАВКОЮ:

Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

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

3.00 6.00 7.50
Вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:
46548 ГАЗЕТА СЛОВО (рос., укр.) Громадсько-політичне і літературно-художнє видання

ОДЕСА тел.(048) 746-65-39    обсяг реклами —  10%
1 р. на 
тижд.

38.72 116.16 232.32

47394 ГОРОЖАНИН - ИНФОРМ (рос., укр.)
ЗАПОРІЖЖЯ тел.(067) 613-60-77    обсяг реклами —  20%

1 р. на 
тижд.

21.54 64.62 129.24

46940 ЕКОНОМІЧНО - БЛАГОЧЕСТИВИЙ ВІСНИК (укр.) Народознавча газета Гарафіни Маковій 
за утвердження праведності і святості на Землі
ЧЕРНІВЦІ    без реклами

2 р. на мiс. 27.53 82.59 165.18

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:
88909 УКРАЇНА ДО ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ (укр.) Актуальна інформація щодо 

вступу України до НАТО 
тел.(044) 425-78-99    обсяг реклами —  20%

1 р. на мic. 65.74 197.22 394.44

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

2.1. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ:      
Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:

46021 ТАК НІХТО НЕ КОХАВ (укр.) (стор.68) 
ЛУЦЬК 

1 р. на мic. 5.38 16.14 32.28

 з СЕРПНЯ:
86924 ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (укр.) (стор.24) 10 р. на міс. 492.41 1 477.23 5 міс.  

2 462.05
86925 ВСЁ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ (рос.) (стор.24) 10 р. на міс. 492.41 1 477.23 5 міс.  

2 462.05
86926 КОМПЛЕКТ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК + » у складі: (стор.25,42) 600.79 1 802.37 5 міс.  

3 003.95г. «Все про бухгалтерський облік» (укр.) 10 р. на міс.
ж. «Дніпро» (укр.) 1 р. на мic.

86927 КОМПЛЕКТ «ВСЁ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ + » у складі:  (стор.25,42) 600.79 1 802.37 5 міс.  
3 003.95г. «Всё о бухгалтерском учёте» (рос.) 10 р. на міс.

ж. «Дніпро» (укр.) 1 р. на мic.
86928 ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» у складі:  (стор.25,55) 581.36 1 744.08 5 міс.  

2 906.80г. «Все про бухгалтерський облік» (укр.) 10 р. на міс.
ж. «Пізнайко від 6» - дитячий журнал» (укр.) 1 р. на мic.
ж. «Пізнайко від 2 до 6» журнал для найменших» (укр.) 1 р. на мic.

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:
87389 ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ (друкована версія) (укр.) (стор. 117) 51 р. на 

півр.
1 267.59 3 802.77 7 605.54

2.2. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса 
поштою» для Донецької та Луганської областей на ІІ півріччя 2021 року»:

●газети: 
► «Високий Замок» (Львів) інд.46263, 46253 (стор.23); 
► «Ёжик. Сказки» інд.88987 (стор.35); 
► «Їжачок» інд.88459 (стор.40); 
► «Формат «2000» інд.87102, 87103 (стор.74).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ «Укрпошта» не направляйте. 



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 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 3 000. Зам. № 83743. Передрук матеріалів із додатків до Каталогу – тільки за узгодженням з АТ «Укрпошта»

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» для Донецької та 
Луганської областей на 2021 рік (І півріччя)»

Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 7 міс.
Вартість приймання передплати
3.00 6.00 7.50 11.50

Вартість видання з доставкою

3.1. Зазначте нові умови передплати та вартість видань З ДОСТАВКОЮ:      
Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЧЕРВНЯ:

87389 ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ (друкована версія) (укр.) (стор. 137) 2 р. на 
тижд.

1 264.23 3 792.69 7 585.38 8 849.61

3.2. За повідомленням видавців:
► газета «Високий Замок» (Львів) інд.46263, 46253 (стор.24 - І півр.) з липня  2021 р. змінює періодичність виходу та буде виходити 1 раз 
на тиждень (четвер). Передплатникам, які оформили передплату  на видання «Високий Замок» (Львів) інд.46263, 46253 за попередніми 
умовами, буде здійснюватися доставка видання наступним чином по: 
● інд.46263 — «Високий Замок» (Чт) (Львів) (інд.46259); 
● інд.46253 — «Високий Замок» (Чт) (Львів) (інд.46259) та «Добре здров’я» (Львів) (інд.46277);
► газета «Ёжик. Сказки» інд.88987 (стор.36 - І півр.) з травня 2021 р. не виходить з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, 
замість даного видання буде доставлятись газета «Ёжик» (інд.88458). 
Забезпечте доставку газети «Ёжик» (інд.88458) по інд.88987 передплатникам:
● травня-червня - «Ёжик» №6; ● липня-серпня - «Ёжик» №8; ● вересня-жовтня - «Ёжик» №10; ● листопада-грудня - «Ёжик» №12;
► журнал «Большие цифры» інд.88445 (стор.96 - І півр.) з березня 2021 р. не виходить з друку. Передплатникам, які раніше оформили 
передплату, замість даного видання буде доставлятись журнал «Большие буквы» (інд.88453). 
Забезпечте доставку журналу «Большие буквы» (інд.88453) по інд.88445 передплатникам:
● березня - «Большие буквы» №4; ● квітня - «Большие буквы» №5; ● травня - «Большие буквы» №6; ● червня - «Большие буквы» №7; ● липня 
- «Большие буквы» №8; ● серпня - «Большие буквы» №9; ● вересня - «Большие буквы» №10; ● жовтня - «Большие буквы» №11; ● листопада 
- «Большие буквы» №12; ● грудня - «Большие буквы» №13;
► журнал «JOY. Ukrainian edition» інд.87632 (стор.106 – І півр.)  з січня 2021 р. не виходить з друку. Передплатникам, які раніше оформили 
передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Тайны звёзд» (інд.87623). 
Забезпечте доставку газети «Тайны звёзд» (інд.87623) по інд.87632 передплатникам:
● січня - «Тайны звёзд» №№11, 12, 13; ● лютого -  «Тайны звёзд» №№14, 15, 16; ● березня -  «Тайны звёзд» №№17, 18, 19; ● квітня -  «Тайны 
звёзд» №№20, 21, 22; ● травня -  «Тайны звёзд» №№23, 24, 25; ● червня -  «Тайны звёзд» №№26, 27, 28; ● липня -  «Тайны звёзд» №№29, 30, 
31; ● серпня -  «Тайны звёзд» №№32, 33, 34; ● вересня -  «Тайны звёзд» №№35, 36, 37; ● жовтня -  «Тайны звёзд» №№38, 39, 40; ● листопада 
-  «Тайны звёзд» №№41, 42, 43; ● грудня -  «Тайны звёзд» №№44, 45, 46.

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

●газети: 
► «Магия» (Запоріжжя) інд.46094 (стор.52); 
► «Народный целитель» (Запоріжжя) інд.46098 (стор.57);

● журнали: 
►  «Большие цифры» інд.88445 (стор.96 - І півр.); 
► «JOY. Ukrainian edition» інд.87632 (стор.106 – І півр.); 
► «COSMOPOLITAN Ukrainian Edition» інд.87830 (стор.128 - І півр.);
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ  «Укрпошта» не направляйте. 

3.4. Буде проведено ануляцію за 2021 рік на нижчеперераховані:  
●газети: 

► січень-грудень: «Магия» (Запоріжжя) інд.46094; 
► січень-грудень: «Народный целитель» (Запоріжжя) інд.46098;

● журнали: 
► січень-грудень: «COSMOPOLITAN Ukrainian Edition» інд.87830;
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.

ІV. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» для Донецької та 
Луганської областей на 2020 рік

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

► січень-грудень: «Інтегративна антропологія / Міжнародний медико - філософський журнал» (Одеса) інд.46513; 
► січень-грудень: «Одеський медичний журнал» (Одеса) інд.46553.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.


