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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №4 (ВКЛАДКА №4)
Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та 

Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)»
І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» ДЛЯ 

ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ на 2022 рік (І півріччя)» 
З ДОСТАВКОЮ:

Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 10 міс.
Вартість приймання передплати
4.00 8.00 9.00 14.00

Вартість видання з доставкою
Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з БЕРЕЗНЯ:

88429 ДАР’Я. ГОРОСКОП (укр.) Див. анотацію до інд. 88428
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 9.04 27.12 54.24 90.40

83993 ДАРИНА (укр.) Див. анотацію до інд. 88449
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
тижні

17.40 52.20 104.40 174.00

47324 ЕСТАФЕТА (укр.)
ДНІПРО тел.(098) 397-30-38    без реклами

1 р. на мic. 58.79 176.37 4 міс. 
235.16

—

83990 ЗАГАДКИ ІСТОРІЇ (укр.) Див. анотацію до інд. 88434
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

37.00 111.00 222.00 370.00

83992 ЗАГАДКИ ІСТОРІЇ. НАША ЕПОХА (укр.) Див. анотацію до інд. 88986
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
тижні

18.49 55.47 110.94 184.90

83994 ЗДОРОВ’Я ПЕНСІОНЕРА (укр.) Див. анотацію до інд. 88460
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 5.62 16.86 33.72 56.20

83996 ЇЖАЧОК (укр.) Див. анотацію до інд. 88458
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 11.07 33.21 66.42 110.70

88435 ЛІКУВАЛЬНІ ЛИСТИ (укр.) Див. анотацію до інд. 88425
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
тижні

9.92 29.76 59.52 99.20

83998 ЛІКУВАЛЬНІ ЛИСТИ. ПЕНСІОНЕР (укр.) Див. анотацію до інд. 88430
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 5.62 16.86 33.72 56.20

88445 ЛЮБЛЮ КВІТИ! (укр.) Див. анотацію до інд. 88426
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 10.05 30.15 60.30 100.50

83995 МАГІЯ ГРОШЕЙ (укр.) Див. анотацію до інд. 88461
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 5.66 16.98 33.96 56.60

85300 МАГІЯ І КРАСА (укр.) Див. анотацію до інд. 88450
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
тижні

12.25 36.75 73.50 122.50

88987 МОЯ ЧАРІВНА ДАЧА (укр.) Див. анотацію до інд. 88440
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
тижні

14.20 42.60 85.20 142.00

47619 ПЕНСІЙНА ГАЗЕТА (укр.) Авторитетно - про закони та пільги цього місяця
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26    обсяг реклами —  10%

1 р. на мic. 1.08 3.24 6.48 10.80

83999 ПЕНСІОНЕР - ДАЧНИК (укр.) Див. анотацію до інд. 88442
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 5.62 16.86 33.72 56.20

83991 СЕКРЕТНІ АРХІВИ (укр.) Див. анотацію до інд. 88451
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на мic. 9.54 28.62 57.24 95.40

47618 СОВЕТЧИЦА - ПІЛЬГОВИЙ КОМПЛЕКТ у складі: 36.41 109.23 218.46 364.10
г. «Советчица» (укр.) 1 р. на тижд.
г. «Пенсійна газета» (укр.) 1 р. на мic.
Поради на всі випадки життя!
ХАРКІВ тел.(093) 807-85-26    обсяг реклами —  10%

88459 ТАЄМНИЦІ ХХ СТОРІЧЧЯ (укр.) Див. анотацію до інд. 88462
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 р. на 
тижд.

37.00 111.00 222.00 370.00

89556 1000 СЕКРЕТІВ (укр.) Див. анотацію до інд. 88427
тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%

1 p. на 2 
тижні

15.24 45.72 91.44 152.40

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з БЕРЕЗНЯ:
83997 1000 РЕЦЕПТІВ (укр.) Див. анотацію до інд. 88444

тел.(044) 495-48-43, 495-48-44, 495-48-45    обсяг реклами —  5%
1 р. на мic. 7.62 22.86 45.72 76.20

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» ДЛЯ 
ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ на 2022 рік (І півріччя)»

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

86924 ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (укр.) (стор.24) 10 р. на міс. 575.01 1 725.03 3 450.06 11 міс.
6 325.11

86925 ВСЁ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ (рос.) (стор.24) 10 р. на міс. 575.01 1 725.03 3 450.06 11 міс.
6 325.11



Індекс та назва видання
Періодич-

ність 
виходу

1 міс. 3 міс. 6 міс. 11 міс.
вартість приймання передплати
4.00 8.00 9.00 14.00
вартість видання з доставкою
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86926 КОМПЛЕКТ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК + » у складі: (стор.25, 42) — — 3 591.40 —
г. «Все про бухгалтерський облік» (укр.) 10 р. на міс.
ж. «Дніпро» (укр.) 1 p. на пiвр.

86928 ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» у складі: (стор.24, 56) 637.45 1 912.35 3 824.70 7 011.95
г. «Все про бухгалтерський облік» (укр.) 10 р. на міс.
ж. «Пізнайко від 6» - дитячий журнал» (укр.) 1 р. на мic.

 з КВІТНЯ:
86936 РОБІТНИЧА ГАЗЕТА (укр.) (стор.60) 3 р. на 

тижд.
 (140 р.на рік)

83.66 250.98 501.96 9 міс. 
752.94

     Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати. 

2.2. Укажіть та внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської 
областей на 2022 рік (І півріччя)»:
►  в інф. листі №1/2022  біля газети «Здоровий образ життя в Україні» (Львів) інд.47530 вкажіть вірну назву «Здоровий спосіб життя в 
Україні» (Львів);

2.3. За повідомленням видавців:
На виконання вимог  статті 25 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» відбудуться 
наступні зміни:
►  з  січня 2022 р. видання виходять українською мовою, а саме:

газети:
• «Наша кухня» інд.88359, 88395 (стор.51), інд.83759 («Дочасна передплата»); 
• «ТV - парк» інд.86932 (стор.69).
Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)» по інд.88359, 
88395, 86932 - вкажіть мову видань - (укр.). Решта умов передплати не змінюється;

►  з  січня 2022 р. видання виходять українською мовою під новою назвою, а саме:
газети: 

• «Кросворди та головоломки» інд.86934 (стор.44);
• «Народний лікар» інд.88358, 88371, 88642, 88397 (стор.51), інд.88379 («Дочасна передплата»); 
• «Робітнича газета» інд.86936 (стор.60);
• «Свати» інд.88633, 88380, 88381 (стор.62), інд.88963 («Дочасна передплата»);
• «Свати на дачі» інд.88361, 88385 (стор.62), інд.83727 («Дочасна передплата»);
• «Свати на кухні» інд.88368, 89134, 88384 (стор.62), інд.83782 («Дочасна передплата»);
• «Свати на пенсії» інд.88386, 88387 (стор.62), інд.83728 («Дочасна передплата»);
• «Секрети зцілення» інд.88394 (стор.62), інд.83762 («Дочасна передплата»);
• «Супутник Телеглядача» інд.86930 (стор.68);
• «Телепрограма зручна» інд.86931 (стор.70);

журнали: 
• «Домашня енциклопедія здоров’я» інд.88366 (стор.99);
• «Україна Електро» інд.87488 (стор.130).
Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)» по інд.86934, 
88358, 88371, 88642, 88397, 86936, 88633, 88380, 88381, 88361, 88385, 88368, 89134, 88384, 88386, 88387, 88394, 86930, 86931, 88366, 87488 
- вкажіть мову видань - (укр.) та внесіть зміни у назви видань. Решта умов передплати не змінюється;

►  з  січня 2022 р. видання виходять під новою назвою, а саме:
газети: 

• «Ваша Доля - спринт» інд.87932, 87933, 87934 (стор.22), інд.16663 («Акційне видання»);
• «Щотижневик Аптека» інд.87287, 87289 (стор.32);
• «Програма ТБ» інд.88724, 88116 (стор.59);
• «Програмка» інд.88123, 88721, 88119 (стор.60), інд.16675 («Акційне видання»);
• «Телекур’єр» інд.88124, 88122 (стор.70).
Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)» по інд.87932, 
87933, 87934, 87287, 87289, 88724, 88116, 88123, 88721, 88119, 88124, 88122 - у назви видань. Решта умов передплати не змінюється;

►  з  січня 2022 р. видання містять матеріали українською та російською мовами під новою назвою, а саме:
газети: 

• «Зцілись вірою» (Одеса) інд.46551 (стор.38);
• «Монастирський лікувальний порадник» (Одеса) інд.46516 (стор.38).
Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)» по інд.46551, 
46516 - вкажіть мову видань - (укр., рос.) та внесіть зміни у назви видань. Решта умов передплати не змінюється;
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►  з  січня 2022 р. видання містить матеріали українською, англійською та російською мовами під новою назвою, а саме:
журнали: 

• «Зубне протезування» інд.87551 (стор.38).
Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)» по інд.87551 - 
вкажіть мову видань - (укр., англ., рос.) та внесіть зміни у назву видання. Решта умов передплати не змінюється;
►  з  січня 2022 р. видання виходять російською мовою під новою назвою, а саме:

газети: 
• «Лечебные письма» інд.88425, 88803 (стор.46) (з №2); 
• «Пенсионер - дачник» інд.88442, 88830 (стор.55);
• «1000 секретов» інд.88427, 88804 (стор.74) (з №2).
Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)» по інд.88425, 
88803, 88442, 88830, 88427, 88804 - вкажіть мову видань - (рос.) та внесіть зміни у назви видань. Решта умов передплати не змінюється.
Передплату на україномовні варіанти видань можна оформити за інд.88435, 83999, 89556 згідно п.І Інформаційного листа №4 (Вкладка 
№4) до «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)» ;
►  з  лютого 2022 р. видання будуть виходити російською мовою під новою назвою, а саме:

газети: 
• «Дарья» інд.88449, 88672 (стор.27);
• «Дарья. Гороскоп» інд.88428 (стор.27);
• «Ёжик» інд.88458, 88689 (стор.34);
• «Загадки истории» інд.88434 (стор.35);
• «Загадки истории. Наша эпоха» інд.88986 (стор.35);
• «Здоровье пенсионера» інд.88460 (стор.36);
• «Лечебные письма. Пенсионер» інд.88430, 88829 (стор.46);
• «Люблю цветы!» інд.88426, 88800 (стор.47);
• «Магия денег» інд.88461 (стор.47);
• «Магия и красота» інд.88450, 88690 (стор.47);
• «Моя прекрасная дача» інд.88440, 88805 (стор.49);
• «Секретные архивы» інд.88451 (стор.62);
• «Тайны ХХ века» інд.88462 (стор.69);

журнали: 
• «1000 рецептов» інд.88444 (стор.129).
Внесіть зміни до  «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)»  по інд.88449, 
88672, 88428, 88458, 88689, 88434, 88986, 88460, 88430, 88829, 88426, 88800, 88461, 88450, 88690, 88440, 88805, 88451, 88462, 88444 - 
вкажіть мову видань - (рос.) та внесіть зміни у назви видань. Решта умов передплати не змінюється.
Передплату на україномовні варіанти видань можна оформити за інд.88429, 88445, 83802, 88459, 83990, 83993, 85300, 83998, 83997, 
83996, 83994, 83995, 83991, 83992 згідно п.І Інформаційного листа №4 (Вкладка №4) до «Каталогу видань України «Преса поштою» для 
Донецької та Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)» ;
► газета «Абетка довголіття» (Львів) інд.46288 (стор.3) з січня 2022 року не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше 
оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Абетка здоров’я» (Львів) інд.46302. Забезпечте доставку 
видань «Абетка здоров’я» передплатникам по інд.46288;
► газети «Домашние цветы» інд.88370, 88401 (стор.30), інд.83758 («Дочасна передплата») та «Домашні квіти» інд.88525 («Акційне 
видання») з січня 2022 року не будуть виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даних видань 
буде доставлятись газета «Садівник і городник» (непарні номери) інд.88360. Забезпечте доставку виданння «Садівник і городник» 
передплатникам по інд.88370, 88401, 83758, 88525 наступним чином:
● січня - «Садівник і городник» №1; ● лютого - «Садівник і городник» №3; ● березня - «Садівник і городник» №5; ● квітня - «Садівник і 
городник» №7; ● травня - «Садівник і городник» №9; ● червня - «Садівник і городник» №11; ● липня - «Садівник і городник» №13; ● серпня 
- «Садівник і городник» №15; ● вересня - «Садівник і городник» №17; ● жовтня - «Садівник і городник» №19; ● листопада - «Садівник і 
городник» №21; ● грудня - «Садівник і городник» №23;
► газета  «Золотые рецепты наших читателей» інд.88369, 88400 (стор.36), інд.88838 («Дочасна передплата») з січня 2022 року не буде 
виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання будуть доставлятись газети «Наша кухня» 
інд.88359 та «Наша кухня. Випічка» інд.88374. Забезпечте доставку видань «Наша кухня» та «Наша кухня. Випічка» передплатникам по 
інд.88369, 88400, 88838;
► газета «Наша кухня. Салаты и закуски» інд.88376, 88375 (стор.51) з січня 2022 року не буде виходити з друку. Передплатникам, які 
раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Наша кухня» інд.88359. Забезпечте доставку видань 
«Наша кухня» передплатникам по інд.88376, 88375;
► газета «Психология и я» інд.88392, 88390 (стор.60), інд.83761 («Дочасна передплата») з січня 2022 року не будуть виходити з друку. 
Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Свати» (непарні номери) 
інд.88380. Забезпечте доставку виданння  «Свати» передплатникам по інд.88392, 88390, 83761 наступним чином:
● січня -  «Свати» №1; ● лютого -  «Свати» №3; ● березня -  «Свати» №5; ● квітня - «Свати» №7; ● травня - «Свати» №9; ● червня - «Свати» 
№11; ● липня - «Свати» №13; ● серпня - «Свати» №15; ● вересня - «Свати» №17; ● жовтня - «Свати» №19; ● листопада - «Свати» №21; ● 
грудня - «Свати» №23;
► газета «Секреты кухни» інд.88393 (стор.62), інд.83763 («Дочасна передплата») та «Секрети кухні» інд.88545 («Акційне видання») з січня 
2022 року не будуть виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись 
газета «Наша кухня» (непарні номери) інд.88359. Забезпечте доставку виданння «Наша кухня» передплатникам по інд.88393, 83763, 
88545 наступним чином:
● січня-лютого -  «Наша кухня» №1; ● березня-квітня - «Наша кухня» №3; ● травня-червня - «Наша кухня» №5; ● липня-серпня - «Наша 
кухня» №7; ● вересня-жовтня - «Наша кухня» №9; ● листопада-грудня - «Наша кухня» №11;
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► газета «Скорая помощь на все случаи жизни» (Луцьк) інд.47464 (стор.66) не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше 
оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись україномовний варіант газети «Швидка допомога на всі випадки 
життя» (Луцьк) інд.47463. Забезпечте доставку виданння «Швидка допомога на всі випадки життя» (Луцьк) передплатникам по інд.47464;
► газети «Цветок» інд.88396, 88356 (стор.78), інд.88372 («Дочасна передплата») та «Квітка» інд.88546 («Акційне видання») з січня 2022 року 
не будуть виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даних видань буде доставлятись газета «Садівник 
і городник» інд.88360. Забезпечте доставку виданння «Садівник і городник» передплатникам по інд.88396, 88356, 88372, 88546;
► журнал «Комнатный цветник» інд.88363 (стор.110) з січня 2022 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили 
передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Садівник і городник» інд.88360. Забезпечте доставку видання 
«Садівник і городник» передплатникам по інд.88363 наступним чином:
● січня-червня - «Садівник і городник» №1; ● липня-грудня - «Садівник і городник» №13;
► журнал «Мастерская на дому» інд.88364 (стор.113) з січня 2022 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше 
оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Свати» інд.88380. Забезпечте доставку видання «Свати» 
передплатникам по інд.88364 наступним чином:
● січня-червня - «Свати» №1; ● липня-грудня - «Свати» №13;
► журнал «Самобранка» інд.88367 (стор.126) з січня 2022 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили 
передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Наша кухня» інд.88359. Забезпечте доставку видання «Наша кухня» 
передплатникам по інд.88367 наступним чином:
● січня-березня - «Наша кухня» №1; ● квітня-червня - «Наша кухня» №5; ● липня-вересня - «Наша кухня» №7; ● жовтня-грудня - «Наша 
кухня» №11;
► журнал «Усадьба» інд.88362 (стор.133) з січня 2022 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, 
замість даного видання буде доставлятись газета «Садівник і городник» інд.88360. Забезпечте доставку видання «Садівник і 
городник» передплатникам по інд.88362 наступним чином:
● січня-березня -  «Садівник і городник» №1; ● квітня-червня -  «Садівник і городник» №7; ● липня-вересня -  «Садівник і городник» №13; ● 
жовтня-грудня -  «Садівник і городник» №19;
► журнал «Школа цветовода» інд.88365 (стор.135) з січня 2022 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили 
передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Садівник і городник» інд.88360. Забезпечте доставку видання  
«Садівник і городник» передплатникам по інд.88365 наступним чином:
● січня-березня -  «Садівник і городник» №1; ● квітня-червня -  «Садівник і городник» №7; ● липня-вересня -  «Садівник і городник» №13; ● 
жовтня-грудня -  «Садівник і городник» №19.
2.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України» для Донецької та 
Луганської областей на 2022 рік (І півріччя)»:

●газети: 
► «Абетка довголіття» (Львів) інд.46288 (стор.3);
► «Агропрофі» інд.88423 (стор.4);
► «Домашние цветы» інд.88370, 88401 (стор.30);
► «Золотые рецепты наших читателей» інд.88369, 88400 (стор.36);
► «Кроссворды и анекдоты» інд.86933 (стор.44);
► «Наша кухня. Салаты и закуски» інд.88376, 88375 (стор.51);
► «Наши судоку» (Харків) інд.46818 (стор.51);
► «Наши цифровые» (Харків) інд.46822 (стор.51);
► «Наши японские кроссворды» (Харків) інд.46823 (стор.51);
► «Парад смеха» (Харків) інд.46828 (стор.55);
► «Психология и я» інд.88392, 88390 (стор.60);
► «Секреты кухни» інд.88393 (стор.62);
► «Цветок» інд.88396, 88356 (стор.78);

● журнали: 
► «Комнатный цветник» інд.88363 (стор.110);
► «Комп’ютер у школі та сім’ї» інд.87404 (стор.110);
► «Мастерская на дому» інд.88364 (стор.113);
► «Самобранка» інд.88367 (стор.126);
► «Усадьба» інд.88362 (стор.133);
► «Школа цветовода» інд.88365 (стор.135).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ «Укрпошта» не направляйте. 
2.5. Буде проведено ануляцію за 2022 рік на нижчеперераховані:  

●газети: 
► січень-грудень: «Агропрофі» інд.88423;
► січень-грудень: «Кроссворды и анекдоты» інд.86933;
► січень-грудень: «Наши судоку» (Харків) інд.46818;
► січень-грудень: «Наши цифровые» (Харків) інд.46822;
► січень-грудень: «Наши японские кроссворды» (Харків) інд.46823;
► січень-грудень: «Парад смеха» (Харків) інд.46828;

● журнали: 
► січень-грудень: «Комп’ютер у школі та сім’ї» інд.87404.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.


