ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПО «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 2019 рік (І півріччя)»
2.1. Включіть до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)» з доставкою:
Періодичність
виходу

Індекс та назва видання

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з КВІТНЯ:

76000 СІМЕЙНА ГАЗЕТА ТБ (укр.) Життєві історії, смачні рецепти, консультації та
поради від юристів, лікарів, психологів, цілителів, досвідчених городників та
рукодільниць. Кольорова пізнавальна сторінка для дітей. Зручна програма
телебачення, кросворди, сканворди, новини про зірок. Серед передплатників
розігруються подарунки.
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ тел.(0800) 501-641 безкоштовно
обсяг реклами — 5%
61308 ХРЕЩАТИК КИЇВ (укр.) Інформація для киян. Нормативно-правові акти
(Передплата на адреси передплатників м.Києва та Київської області)
тел.(044) 234-21-84
обсяг реклами — 15%

1 міс.
3 міс.
6 міс. 9 міс.
Вартість приймання передплати
2.90
6.70
8.15 12.50
Вартість видання з доставкою

1 р. на
тижд.

20.50

61.50

123.00 184.50

2 р. на
тижд.

40.90

122.70

245.40 368.10

2.2. За повідомленням видавців:

► газета «Бібліотечка вчителя початкової школи» інд. 40122 (стор.19) з січня 2019 р. не буде виходити з друку. Передплатникам,
які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись газета «Розкажіть онуку» інд. 33597.
Забезпечте доставку газети «Розкажіть онуку» передплатникам по інд. 40122;
► газети «Бухгалтерская неделя» (рос.) (Харків) інд. 68192
та «Бухгалтерський тиждень» (укр.) (Харків) інд. 68193
(стор.23, 25) з квітня 2019 р. не будуть виходити з друку. Передплатникам, які раніше оформили передплату, замість даних
видань будуть доставлятись газети «Бухгалтер 911» (рос.) (Харків) інд. 86384 та «Бухгалтер 911» (укр.) (Харків) інд. 60203.
Забезпечте доставку газет «Бухгалтер 911» (рос.) (Харків) та «Бухгалтер 911» (укр.) (Харків) передплатникам по інд. 68192, 68193 відповідно;
► Свідоцтво про державну реєстрацію
газети «Освіта України» інд. 40123 (стор.65) скасовано. Замість даного видання
зареєстрована газета «Сучасна освіта України». У зв’язку з цим, з березня 2019 р. внесіть зміни до «Каталогу видань
України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)» по інд. 40123 у назву видання. Решта умов передплати не змінюється.
Забезпечте доставку газети з назвою «Сучасна освіта України» передплатникам інд. 40123;
► Свідоцтво про державну реєстрацію журналу «Бюлетень Мiнiстерства юстицiї України» інд. 22670, 86654 (стор.98, 180) скасовано.
Замість даного видання зареєстрований журнал «Бюлетень Мiн’юсту України». У зв’язку з цим, внесіть зміни до «Каталогу
видань України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)» по інд. 22670, 86654 у назву видання. Решта умов передплати не змінюється.
Забезпечте доставку журналу з назвою «Бюлетень Мiн’юсту України» передплатникам інд. 22670, 86654;
► Свідоцтво про державну реєстрацію журналу «Журнал вушних, носових і горлових хвороб» інд. 74184 (стор.121) скасовано.
Замість даного видання зареєстрований журнал «Оториноларингологія». У зв’язку з цим, з січня 2019 р. внесіть зміни до «Каталогу
видань України «Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)» по інд. 74184 у назву видання. Решта умов передплати не змінюється.
Забезпечте доставку журналу з назвою «Оториноларингологія» передплатникам інд. 74184;
► журнал «Зеркало моды» інд. 48387 (стор.124) з березня 2019 р. не буде виходити з друку. Передплатникам, які
раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись аналогічний журнал «Your hair» інд. 06350.
Забезпечте доставку журналу «Your hair» передплатникам по інд. 48387;
►
журнал «Сверхтвёрдые материалы» інд. 70958 (стор.160) пройшов перереєстрацію і з
2019 р.
буде виходити під назвою «Надтверді матеріали». Внесіть зміни до
«Каталогу видань України «Преса
поштою» на 2019 рік (І півріччя)» по інд. 70958 у назву видання. Решта умов передплати не змінюється.
Забезпечте доставку журналу з назвою «Надтверді матеріали» передплатникам інд. 70958;
►
журнал «Современная педиатрия» інд. 09850 (стор.142) пройшов перереєстрацію і з травня 2019 р. буде
виходити під новою назвою «Сучасна педіатрія. Україна». Внесіть зміни до «Каталогу видань України
«Преса поштою» на 2019 рік (І півріччя)» по інд. 09850 у назву видання. Решта умов передплати не змінюється.
Забезпечте доставку журналу з назвою «Сучасна педіатрія. Україна» передплатникам інд. 09850.
►журнал «1000 ответов. Сканворды» інд. 86276 (стор.165) з травня 2019 р. не буде виходити з друку. Передплатникам,
які раніше оформили передплату, замість даного видання буде доставлятись журнал «Титан
кроссворд» інд. 60191.
Забезпечте доставку журналу «Титан кроссворд» передплатникам по інд. 86276.

2.3. Буде проведено ануляцію за 2019 рік на нижчеперераховані:
●газети:

► квітень-грудень: «Газета «НАШ КРАЙ» інд. 98123, 98111; січень-грудень: «Престиж - газета» (Херсон) інд.60824;

● журнали:

► січень-грудень: «Вісник. Рейтинг» інд. 98113;
► січень-грудень: «Вісник фармації» (Харків) інд. 74102, 74103;
► січень-грудень: «Питомцы /Pets/» інд. 23949;
► березень-грудень: «HAND & Nails» інд. 06355;

● електронні видання:

► січень-грудень: «Бюлетень законодавства і юридичної практики України» інд. 86674 (стор.180)
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ по «КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» на 2018 рік
3.1. Буде проведено ануляцію за 2018 рік на нижчеперераховані:
● журнали:

► липень - грудень: «Travel professional magazine» інд. 68181.
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.
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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 «Поліпрінт», Адреса: вул. Лугова, 1а, м. Київ, 04074. Наклад 4000. Зам. № 9381. Передрук матеріалів із додатків до Каталогу – тільки за узгодженням з АТ "Укрпошта"

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №6 (ВКЛАДКА №6)

Додаток до «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської областей на
ІІ півріччя 2019 року»
І. ІНФОРМАЦІЯ ПО КАТАЛОГУ ВИДАНЬ УКРАЇНИ «ПРЕСА ПОШТОЮ» ДЛЯ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТЕЙ на ІІ півріччя 2019 року» (далі Каталог)
1.1. Включіть до Каталогу з доставкою:
1 міс.

3 міс.

6 міс.

Періодич- Вартість приймання передплати
ність
2.45
5.65
6.87
виходу

Індекс та назва видання

Розділ 1. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:

Вартість видання з доставкою

88589 МОЛОДЬ УКРАЇНИ. ВІННИЧИНА (укр.) Газета вашої родини. Найцікавіше про Україну, світ та область 4 p. на
тел.(098) 980-06-64
без реклами
мiс.
4 p. на
88590 МОЛОДЬ УКРАЇНИ. ХМЕЛЬНИЧЧИНА (укр.) Газета вашої родини. Найцікавіше про Україну, світ та область
тел.(098) 980-06-64
без реклами
мiс.
88523 НЕДЕЛЯ ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ (рос., укр.) Щотижнева інформація про події в 25 р. на
Україні та світі
півр.
тел.(050) 476-51-17, 476-51-08
обсяг реклами — 15%

28.09

84.27 168.54

28.09

84.27 168.54

20.47

61.41 122.82

88520 JOURNAL OF THERMOELECTRICITY (англ.) Публікація оригінальних та оглядових робіт або
1 p. на 2
тематична направленість основних проблем термоелектрики
мiс.
ЧЕРНІВЦІ тел.(0372) 90-31-65
без реклами
88591 ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ / ECONOMY OF UKRAINE (укр., англ., рос.) Науковий фаховий
1 р. на
журнал. Економiчна теорiя; фiнанси; менеджмент; регіоналістика; АПК; проблеми
мic.
природокористування; сільськогосподарські зв’язки; економіка зарубіжних країн
тел.(044) 481-04-86
без реклами
88521 ТЕРМОЕЛЕКТРИКА (укр.) Публікація оригінальних та оглядових робіт або тематична
1 p. на 2
направленість основних проблем термоелектрики
мiс.
ЧЕРНІВЦІ тел.(3722) 90-31-65
без реклами
88522 ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСТВО (рос.) Публікація оригінальних та оглядових робіт або тематична
1 p. на 2
направленість основних проблем термоелектрики
мiс.
ЧЕРНІВЦІ тел.(3722) 90-31-65
без реклами

2 міс.
330.09

4 міс. 990.27
660.18

116.26

348.78 697.56

2 міс.
330.09

4 міс. 99027%
660.18

2 міс.
330.09

4 міс. 990.27
660.18

Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ з ЛИПНЯ:

1.2. Укажіть та внесіть зміни до Каталогу:

► на стор. 127 Розділ 2. ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ укажіть вірні предплатні індекси та вартість видання з доставкою на журнали:
МОЄ ХОБІ (укр.) Дитячий розважально-пізнавальний журнал, який допоможе знайти своє хобі. У кожному
номері - багато цікавої інформації з різних галузей знань, майстер-класи, кросворди, головоломки, конкурси
тел.(044) 331-40-29
без реклами
87442 щомісячна передплата
1 p. на мiс. 23.98 71.94 143.88
87443 пільгова передплата на півріччя. Знижка 12%
1 p. на мiс.
—
—
126.25
87196 МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД (рос.) Найпопулярніший журнал Європи з ландшафтного дизайну. 1 p. на
24.06 72.18
—
Буде поширюватись зі зміщенням нумерації відносно місяця виходу - в липні №8-9/2019; в грудні
мiс.
- №12/2019-№1/2020
(Видання в серпні, жовтні, листопаді не виходить. Передплату на серпень, жовтень, листопад не приймати)
тел.(044) 494-07-90
обсяг реклами — до 30%

1.3. За повідомленням видавців:

► газета «Садовод и огородник» інд. 88360, 88398, 88537 (Акція) (стор. 64) з липня 2019 р. буде виходити українською мовою
під назвою «Садівник і городник». Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської
областей на ІІ півріччя 2019 року» у назву видання та вкажіть мову видання - (укр.). Решта умов передплати не змінюється.
Забезпечте доставку газети з назвою «Садівник і городник» передплатникам інд. 88360, 88398, 88537 (Акція);
► Свідоцтво про державну реєстрацію журналу «Бюлетень Мiнiстерства юстицiї України» інд. 87388, 87392 (стор.87, 160) скасовано.
Замість даного видання зареєстрований журнал «Бюлетень Мiн’юсту України». У зв’язку з цим, внесіть зміни до «Каталогу видань
України «Преса поштою» для Донецької та Луганської областей на ІІ півріччя 2019 року» по інд. 87388, 87392 у назву видання. Решта умов
передплати не змінюється.
Забезпечте доставку журналу з назвою «Бюлетень Мiн’юсту України» передплатникам інд. 87388, 87392;
► журнал «Современная педиатрия» інд. 88143 (стор.142) пройшов перереєстрацію і з травня 2019 р. буде виходити під
новою назвою «Сучасна педіатрія. Україна». Внесіть зміни до «Каталогу видань України «Преса поштою» для Донецької
та Луганської областей на ІІ півріччя 2019 року» по інд. 88143 у назву видання. Решта умов передплати не змінюється.
Забезпечте доставку журналу з назвою «Сучасна педіатрія. Україна» передплатникам інд. 88143.

1.4. Припиніть приймання передплати та виключіть з Каталогу:
●газети:
► «Престиж - газета» (Херсон) інд.46904 (стор. 61);

● журнали:

► «1000 ответов. Сканворды» інд. 88441 (стор.145), Замовлення на адресу ДП «Преса» та філій АТ «Укрпошта» не направляйте.

1.5. Буде проведено ануляцію за 2019 рік на нижчеперераховані:
●газети:

► липень-грудень: «Престиж - газета» (Херсон) інд.46904;
Розрахунки на повернення передплатних сум за раніше прийняту передплату будуть направлені додатково.
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