ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №3 (ВКЛАДКА №3)

Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)»
І. ВКЛЮЧІТЬ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»
на 2019 рік (І півріччя)» З ДОСТАВКОЮ:
Періодичність
виходу

Індекс та назва видання

1 міс.

3 міс.

6 міс.

12 міс.

Вартість приймання передплати
2.90

6.70

8.15

12.50

Вартість видання з доставкою

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:

60856

60857
60357
98076

МОЇ ЛІТА - МОЄ БАГАТСТВО (укр.)
пільгова передплата. Неймовірно низька ціна для осіб передпенсійного віку,
пенсіонерів, передплата для батьків
ХАРКІВ тел.(057) 754-84-82
обсяг реклами — 5%
МОИ ГОДА - МОЁ БОГАТСТВО (рос.)
пільгова передплата. Неймовірно низька ціна для осіб передпенсійного віку,
пенсіонерів, передплата для батьків
ХАРКІВ тел.(057) 754-84-82
обсяг реклами — 5%
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДІАЛОГ (укр., рос., англ.) Розвиток національних спільнот
України
тел.(044) 227-98-65
обсяг реклами — 10%
ПЛАНЕТА Ф (укр.) Все про футбол у Львівській області
ЛЬВІВ тел.(097) 953-44-91
обсяг реклами — 10%

1 р. на тижд.

—

—

99.00

198.00

1 р. на тижд.

—

—

99.00

198.00

1 р. на мic.

2.87

8.61

17.22

34.44

1 р. на тижд..

27.70

83.10

166.20

332.40

62.60

187.80

375.60

751.20

61.38

184.14

368.28

736.56

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з СІЧНЯ:

94994 ЛИЧНОСТИ (рос., англ.) Журнал про людей, що увійшли до історії
1 р. на мic.
тел.(044) 500-05-06
обсяг реклами — 1%
86516 ПОЧАТКОВА ШКОЛА І СУЧАСНІСТЬ (укр.) Журнал для сучасного вчителя 1 р. на мic.
початкової школи
тел.(097) 606-75-68
обсяг реклами — 5%

ІІ. ВНЕСІТЬ ЗМІНИ ДО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»
на 2019 рік (І півріччя)»

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

60024 ОБ’ЄДНАННЯ САМОПОМІЧ (укр.) (стор. 65)
ТЕРНОПІЛЬ

1 р. на мic.

1.32

3.96

7.92

15.84

1 р. на мic.

6.75

20.25

40.50

89495 ГИГАНТСКИЙ СЛОН (рос.) (стор. 31)

1 р. на мic.

17.50

52.50

105.00

37475 КУЗЯ (рос.) (стор. 53)

1 р. на мic.

9.00

27.00

54.00

89490 КУЗЯ (укр.) (стор. 53)

1 р. на мic.

9.00

27.00

54.00

97760 НЕДЕЛЯ И ЛЮДИ. ВСЕУКРАИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА (рос.) (стор. 64)
91326 СМАЧНО ТА ПРОСТО (укр.) (стор. 79)

1 р. на тижд.

40.00

120.00

240.00

1 р. на мic.

6.75

20.25

40.50

89475 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. ИТОГИ И ФАКТЫ. ВСЕУКРАИНСКАЯ
ИНФОРМАЦИОННО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА (рос.) (стор. 80)
49854 ТЁЩИН ПИРОГ (рос.) (стор. 83)

1 р. на тижд.

38.00

114.00

228.00

1 р. на мic.

12.25

36.75

73.50

68935 ТЁЩИНЫ БЛИНЫ (рос.) (стор. 83)

1 р. на мic.

12.25

36.75

73.50

49683 ТОЛСТЫЙ ЗЯТЬ (рос.) (стор. 84)

1 р. на мic.

33.50

100.50

201.00

11 міс.
74.25
11 міс.
192.50
11 міс.
99.00
11 міс.
99.00
11 міс.
440.00
11 міс.
74.25
11 міс.
418.00
11 міс.
134.75
11 міс.
134.75
11 міс.
368.50

—

52.00

104.00

9 міс.
156.00

—

139.00

278.00

9 міс.
417.00

99283 ВКУСНО И ПРОСТО (рос.) (стор. 29)

з ЛЮТОГО:

з КВІТНЯ:

97769 «КОПЕЙКА. ТВ ПРОГРАММА И СОВЕТЫ» + «СМАЧНО ТА ПРОСТО».
КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 52)
г. «Копейка. ТВ программа и советы» (рос.)
г. «Смачно та просто» (укр.)
68948 «КОПЕЙКА. ТВ ПРОГРАММА И СОВЕТЫ» + «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. ИТОГИ И
ФАКТЫ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 52)
г. «Копейка. ТВ программа и советы» (рос.)
г. «События недели. Итоги и факты. Всеукраинская информационно развлекательная газета» (рос.)

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

1

Періодичність
виходу

Індекс та назва видання

97768 «КОПЕЙКА. ТВ ПРОГРАММА И СОВЕТЫ» + «ТЁЩИН ПИРОГ». КОМПЛЕКТ
у складі: (стор. 52)
1 р. на тижд.
г. «Копейка. ТВ программа и советы» (рос.)
г. «Тёщин пирог» (рос.)
1 р. на мic.
68234 «КУЗЯ» + «ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ КРОССВОРДЫ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 53)
г. «Кузя» (рос.)
г. «Лучшие детские кроссворды» (рос.)
89503 «КУЗЯ» + «НАЙКРАЩІ ДИТЯЧІ КРОСВОРДИ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 54)

97761
97770

89510
68267

89508

г. «Кузя» (укр.)
г. «Найкращі дитячі кросворди» (укр.)
НЕДЕЛЯ И ЛЮДИ. ВСЕУКРАИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА (рос.) (стор. 64)
пільгова передплата для пенсіонерів, ветеранів ВВВ, воїнів-афганців,
ліквідаторів аварії на ЧАЕС, листонош, багатодітних сімей, інвалідів усіх
категорій, студентів, постійних передплатників
«НЕДЕЛЯ И ЛЮДИ» + «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ. МИСТИКА. ПАРАДОКСЫ.
НЕПОЗНАННОЕ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 64)
г. «Неделя и люди. Всеукраинская Информационно - развлекательная
газета» (рос.)
г. «Загадки и тайны. Мистика. Парадоксы. Непознанное» (рос.)
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ.
ИТОГИ
И
ФАКТЫ.
ВСЕУКРАИНСКАЯ
ИНФОРМАЦИОННО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА (рос.) (стор. 80)
пільгова передплата для пенсіонерів, ветеранів ВВВ, воїнів-афганців, ліквідаторів
аварії на ЧАЕС, листонош, багатодітних сімей, інвалідів усіх категорій, студентів,
постійних передплатників
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. ИТОГИ И ФАКТЫ» + «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ. МИСТИКА.
ПАРАДОКСЫ. НЕПОЗНАННОЕ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 80)
г. «События недели. Итоги и факты. Всеукраинская информационно развлекательная газета» (рос.)
г. «Загадки и тайны. Мистика. Парадоксы. Непознанное» (рос.)
«ТЁЩИН ПИРОГ» + «СОЦВЕТИЕ СКАНВОРДОВ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 83)
г. «Тёщин пирог» (рос.)
г. «Соцветие сканвордов» (рос.)

1 міс.
3 міс.
6 міс.
12 міс.
Вартість приймання передплати
2.90
6.70
8.15
12.50
Вартість видання з доставкою

—

66.00

132.00

9 міс.
198.00

—

53.00

106.00

9 міс.
159.00

—

47.00

94.00

9 міс.
141.00

—

117.00

234.00

9 міс.
351.00

—

161.00

322.00

9 міс.
483.00

—

112.00

224.00

9 міс.
336.00

—

156.00

312.00

9 міс.
468.00

—

61.00

122.00

9 міс.
183.00

—

—

82.00

—

—

—

110.00

—

—

—

106.50

—

—

—

89.00

—

1 р. на мic.
1 р. на мic.

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

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

1 р. на тижд.
2 р. на мiс.

1 р. на мic.
1 р. на мic.

з ЛИПНЯ:
49703 «ВКУСНО И ПРОСТО» + «ЕДА. ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ» + «ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ТД «ИДЗ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 29)
г. «Вкусно и просто» (рос.)
г. «Еда. Домашние заготовки» (рос.)
г. «Полный перечень периодических изданий ТД «ИДЗ» (рос.)
89501 «ВКУСНО И ПРОСТО» + «ТЁЩИН ПИРОГ» + «ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ТД «ИДЗ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 29)
г. «Вкусно и просто» (рос.)
г. «Тёщин пирог» (рос.)
г. «Полный перечень периодических изданий ТД «ИДЗ» (рос.)
68942 «КОПЕЙКА. ТВ ПРОГРАММА И СОВЕТЫ» + «ВКУСНО И ПРОСТО» + «ПОЛНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ТД «ИДЗ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 51)
г. «Копейка. ТВ программа и советы» (рос.)
г. «Вкусно и просто» (рос.)
г. «Полный перечень периодических изданий ТД «ИДЗ» (рос.)
97757 «КУЗЯ» + «СМАЧНО ТА ПРОСТО» + «ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЙ ТД «ИДЗ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 54)
г. «Кузя» (укр.)
г. «Смачно та просто» (укр.)
г. «Полный перечень периодических изданий ТД «ИДЗ» (рос.)
2

1 р. на мic.
1 р. на мic.
1 p. на пiвр.

1 р. на мic.
1 р. на мic.
1 p. на пiвр.

1 р. на тижд.
1 р. на мic.
1 p. на пiвр.

1 р. на мic.
1 р. на мic.
1 p. на пiвр.

Періодичність
виходу

Індекс та назва видання

97752 «НЕДЕЛЯ И ЛЮДИ» + «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. ИТОГИ И ФАКТЫ» + «ПОЛНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ТД «ИДЗ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 64)
г. «Неделя и люди. Всеукраинская Информационно - развлекательная
газета» (рос.)
г. «События недели. Итоги и факты. Всеукраинская информационно развлекательная газета» (рос.)
г. «Полный перечень периодических изданий ТД «ИДЗ» (рос.)
97764 «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. ИТОГИ И ФАКТИ» + «ВКУСНО И ПРОСТО» + «ПОЛНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ТД «ИДЗ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 80)
г. «События недели. Итоги и факты. Всеукраинская информационно развлекательная газета» (рос.)
г. «Вкусно и просто» (рос.)
г. «Полный перечень периодических изданий ТД «ИДЗ» (рос.)
68946 «ТЁЩИН ПИРОГ» + «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» + «ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ТД «ИДЗ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 83)
г. «Тёщин пирог» (рос.)
г. «Тёщины блины» (рос.)
г. «Полный перечень периодических изданий ТД «ИДЗ» (рос.)
89507 «ТОЛСТЫЙ ЗЯТЬ» + «ГИГАНТСКИЙ СЛОН» + «ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ТД «ИДЗ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 84)
г. «Толстый зять» (рос.)
г. «Гигантский слон» (рос.)
г. «Полный перечень периодических изданий ТД «ИДЗ» (рос.)

1 міс.
3 міс.
6 міс. 12 міс.
Вартість приймання передплати
2.90
6.70
8.15
12.50
Вартість видання з доставкою

—

—

440.00

—

—

—

255.00

—

—

—

140.00

—

—

—

290.00

—

1 р. на тижд.
1 р. на тижд.
1 p. на пiвр.

1 р. на тижд.
1 р. на мic.
1 p. на пiвр.

1 р. на мic.
1 р. на мic.
1 p. на пiвр.

1 р. на мic.
1 р. на мic.
1 p. на пiвр.

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛЮТОГО:
22599 ВІСНИК. ОФІЦІЙНО ПРО ПОДАТКИ (укр.) (стор. 104)

4 p. на мiс.

300.00

96222 ВОДОГРАЙ (укр.) (стор. 105)
(Видання в липні, серпні не виходить. Передплату на липень, серпень не приймати)
89228 ВОДОГРАЙЧИК (укр.) (стор. 105)
(Видання в липні, серпні не виходить. Передплату на липень, серпень не приймати)
68027 ВСЕУКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ ЗДОРОВЬЕ (рос., укр.) (стор. 107)
ДНІПРО
68923 КИЦЯ (укр.) (стор. 132)

1 р. на мic.

19.14

1 р. на мic.

19.14

1 р. на мic.

246.38

1 р. на мic.

34.50

1 p. на 2
мiс.

2 міс.
152.38

4 міс.
304.76

457.14

10 міс.
761.90

—

265.00

530.00

9 міс.
795.00

—

120.00

240.00

9 міс.
360.00

—

—

360.00

—

—

—

380.00

—

900.00 1 800.00 11 міс.
3300.00
57.42 114.84
9 міс.
172.26
57.42 114.84
9 міс.
172.26
739.14 1 478.28 11 міс.
2710.18
103.50 207.00 11 міс.
379.50

з БЕРЕЗНЯ:
60132 ВІСНИК БУДІВЕЛЬНИКА (БУДІВНИЦТВО: КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД) (укр., рос.)
(стор. 103)

з КВІТНЯ:
97765 «КИЦЯ» + «КАРАМЕЛЬКИ» + «В ГОСТЯХ У КАЗКИ». КОМПЛЕКТ у складі:
(стор. 132)
ж. «Киця» (укр.)
ж. «Карамельки» (укр.)
ж. «В гостях у казки» (укр.)
06725 ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ (укр., рос., англ.) (стор. 156)
ХАРКІВ

1 р. на мic.
1 р. на мic.
1 р. на мic.
1 p. на
кварт.

з ЛИПНЯ:
97767 «КИЦЯ» + «В ГОСТЯХ У КАЗКИ» + «ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЙ ТД «ИДЗ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 132)
ж. «Киця» (укр.)
ж. «В гостях у казки» (укр.)
г. «Полный перечень периодических изданий ТД «ИДЗ» (рос.)
97766 «КИЦЯ» + «КАРАМЕЛЬКИ» + «ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЙ ТД «ИДЗ». КОМПЛЕКТ у складі: (стор. 132)
ж. «Киця» (укр.)
ж. «Карамельки» (укр.)
г. «Полный перечень периодических изданий ТД «ИДЗ» (рос.)

1 р. на мic.
1 р. на мic.
1 p. на пiвр.

1 р. на мic.
1 р. на мic.
1 p. на пiвр.

Замовлення будуть виконані тільки за зазначеними цінами та умовами передплати.
3

2.2. Укажіть та внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)»:

► на стор. 55 біля газети «Львівська пошта» інд. 35308 укажіть день виходу - (СЕРЕДА). Решта умов передплати не змінюється;
► на стор. 129 біля журналу «Екологія підприємства» у складі комплекту: «Охорона праці і пожежна безпека» + «Екологія підприємства»
інд. 68150 укажіть мову - (укр.). Решта умов передплати залишається без змін;
► на стор. 176 (в друкованому варіанті каталогу) біля інд. 22610 «Шпитальна хірургія» (Тернопіль) - зазначте правильну вартість видання
з доставкою на: 3 місяці - 137.51 грн., 6 місяців - 275.02 грн., 12 місяців - 550.04 грн. Мінімальний термін передплати для даного індексу
- 3 міс. Решта умов передплати не змінюється.

2.3. За повідомленням видавця:

► припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)» журнал
«Овочівництво» інд. 91120, 91824, 86272 (стор.147) та комплекти «Овочівництво» + «Огородник» = Професійний комплект» інд. 60185
(стор.148, 147), «Агрокомплект» інд. 91444 (стор.157).
Зобов’язання по прийнятій передплаті будуть виконані у повному обсязі.
Замовлення, прийняті до 15.12.2018 слід направити на адресу ДП «Преса» до 20.12.2018 з позначкою з СІЧНЯ 2019 року.

2.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на
2019 рік (І півріччя)»:

● газети:

► «Бизнес - Комплект» інд. 33825 (стор.19);
► «Бізнес - Комплект» інд. 22314 (стор.19);
► «Бизнес - Комплект. Новый» інд. 60410 (стор.19);
► «Бізнес - Комплект. Новий» інд. 60411 (стор.20);
► «Бухгалтерський комплект. Новый» інд. 60756 (стор.20);
► «Бухгалтерський комплект. Новий» інд. 60757 (стор.20);
► «Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации» інд. 22318 (стор.20);
► «Бухгалтерія. Право. Податки. Консультацiї» інд. 22317 (стор.20);
► «Сборник систематизированного законодательства» інд. 22321 (стор.20);
► «Збірник систематизованого законодавства» інд. 21599 (стор.20);
► «Бухгалтерия» + «Сборник систематизированного законодательства». Комплект» інд. 60389 (стор.20);
► «Бухгалтерія» + «Збірник систематизованого законодавства». Комплект» інд. 60390 (стор.20);
► «Всеукраинский еженедельник «Тайны эпохи». Люди. Загадки. Сенсации. Ваш путеводитель в мире открытий» інд. 68220 (стор.31);
► «Настоящая магия» інд. 86702 (стор.62);

● журнали:

► «АгроНавигатор» інд. 86865 (стор.92);
► «Безпека праці на підприємстві» інд. 60745 (стор.180, 130);
► «Кадровик України + Безпека праці на підприємстві». Комплект інд. 68799 (стор.130);
► «Диетика» інд. 89338, 89339, 89340 (стор.110);
► «Макс и Ка» (Дніпро) інд. 60175 (стор.139);
► «Макс і Ка» (Дніпро) інд. 60176 (стор.139);
► «Моя история» інд. 49354, 89246 (стор.144);
► «Полина» інд. 95555, 96444, 98817 (стор.152);
► «Pharma magazine» інд. 86670 (стор.171).
Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій ПАТ «Укрпошта» не направляйте.

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ»
на 2018 рік

3.1. Укажіть та внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2018 рік (ІІ півріччя)»:

► газета «Южная правда» (Миколаїв) інд. 61113 в грудні виходить з періодичністю виходу - 2 р. на тижд. (100 р. на рік). Решта умов
передплати не змінюється.

3.2. Припиніть приймання передплати та виключіть з «Каталогу видань України «Преса поштою» на
2018 рік (ІІ півріччя)»:
● газети:

► «Бизнес - Комплект» інд. 33825 (стор.9);
► «Бізнес - Комплект» інд. 22314 (стор.9);
► «Бизнес - Комплект. Новый» інд. 60410 (стор.9);
► «Бізнес - Комплект. Новий» інд. 60411 (стор.9);
► «Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации» інд. 22318 (стор.9);
► «Бухгалтерія. Право. Податки. Консультацiї» інд. 22317 (стор.9);
► «Сборник систематизированного законодательства» інд. 22321 (стор.9);
► «Збірник систематизованого законодавства» інд. 21599 (стор.9);
► «Бухгалтерия» + «Сборник систематизированного законодательства». Комплект» інд. 60389 (стор.9);
► «Бухгалтерія» + «Збірник систематизованого законодавства». Комплект» інд. 60390 (стор.9).
Про подальші дії буде повідомлено додатково.

3.3. Буде проведено ануляцію за 2018 рік на нижчеперераховані:
●газети:

► листопад - грудень: «Всеукраинский еженедельник «Тайны эпохи». Люди. Загадки. Сенсации. Ваш путеводитель в мире открытий»
інд. 68220;

● журнали:

► вересень - грудень: «АгроНавигатор» інд. 86865;
► грудень: «Хімічна промисловість України» (Черкаси) інд. 74555.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.
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