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Оплата: Реклама публікується на умовах передоплати.   
**Ціни наведені з урахуванням ПДВ.                                
 Вимоги до макетів, які надаються в електронному вигляді:   
у форматі: *.TІF (GRAYSCALE), колір: *. TІF (CMYK), *. AІ, *. CDR (усі векторні 
об'єкти повинні бути перетворені у криві, растрові - 300 dpі, CMYK), дозвіл - 
300 dpі.  
Ширина макету  - 6,3 см;  13 см (уточнюється при  замовленні). 
За вказане рекламодавцем місце + 30% . 
Виготовлення макета — від 200  грн. Написання статті — від 500 грн. 
 

РА «МІСТО» 55-11-00, 60-19-53, 063-127-25-27      e-mail: reklama.misto@gmail.com 
 

Загальна 
характеристика 

видання 
День виходу – середа. 

Загальний наклад : 
19600 екземплярів , 

40% - передплата, 60% - 
роздріб. 

Розповсюдження –  
м. Вінниця і Вінницька 

область. 
Система 

розповсюдження : 
приватні 

розповсюджувачі 
періодичної 

преси,продуктові 
магазини, 

мережа кіосків «Преса»; 
мережі супермаркетів: 

Сільпо, Фуршет, Корона, 
Грош, Екомаркет, Гранд, 
Чайка, Українські товари, 
Шик і Блиск, відділення 

«Укрпошти». 
Цільова аудиторія – 

жителі м. Вінниця  
й області, віком 26 – 65 

років із вищою і 
середньою спеціальною 

освітою, працюючі. 
Формат А3, кількість 

сторінок 32. 
Газета складається із 3 

блоків: 
інформаційний – на 

сторінках цього блоку 
публікуються найцікавіші 
 і найактуальніші новини 
нашого міста і області ; 

рекламний – рубрикована 
реклама й оголошення; 

ТВ - програма – понад 70 
каналів кабельного і 

супутникового 
телебачення. 

Газета «Місто» 
є вигідним інструментом 
для всіх рекламодавців 

тому, що ціни на 
розміщення реклами 

доступні. 
Саме тут ви будете 

співпрацювати з дійсно 
професійними 

фахівцями, 
для яких завжди на 

першому місті якість і 
оперативність. 

 

Газета «Місто» – це газета для кожного вінничанина і жителя області, 

 газета про людей і про владу, газета, якій довіряють. 
Головна мета редакційної політики – донести до читача винятково достовірні, 

найцікавіші події, якими живе наш край. Численні соціологічні дослідження незмінно 
вказують на те, що «Місто» для  читачів - це газета інтелігентних, активних і 

цілеспрямованих  людей, яким не байдуже життя рідного міста, області, усієї країни. 
Наше видання користується повагою і популярністю переважної більшості місцевого 
населення і районів області. Серед них - бізнесмени, підприємці, керівництво міста і 

області, освітяни і медпрацівники, що дає нам право займати одну з передових 
позицій поряд із нашими конкурентами. 

 

Розділ    «Новини» рекл. модуль,  стаття грн./см² 

сторінка перша, колір 43,42 

сторінка остання, колір 33,54 

сторінка 4-6, ч/б 32,81 

сторінка 27-31, ч/б 31,15 

розділ «программа ТВ» рекл. модуль грн./см² 

сторінка 9, перша 22,52 

сторінка 24, остання 20,42 

сторінки 10-23, ч/б 18,94 

розділ  «Реклама, Бізнес» 
рекл. модуль, стаття грн./см² 

сторінка 7, перша ч/б 20,42 

сторінка 8,25 колір 20,42 

Сторінка 26 ч/б 13,88 

Розділ  «Реклама, оголошення» 
70 символів без телефонів 

просте 15,00 

виділене 25,00 

у рамці 80,00 

виділене в рамці 120,00 

привітання з фото, 50кв.см 300,00 


