Ми віримо. Разом краще. Читаємо, майструємо, радіємо!

ДИТЯЧ ИЙ ХР И С ТИ ЯН СЬКИ Й Ж УРНА Л УК РАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ
До сих пір вважаєш,
що читати нудно? Це
зовсім не так! Варто
розгорнути журнал,
і на тебе чекають
несподіванки. Які?
Подорожувати в
компанії кумедних
Рябуньки й Тишка,
дотепного Жоржика,
кошлатих зубрів,
хоробрих левів, та
разом потрапляти
в пригоди значно
цікавіше й веселіше!
Не нудьгуй! Майструй

неймовірні вироби та
готуй найсмачніші
страви!
У журналі НОЇВ
КОВЧЕГ ви знайдете:
w оповідання, сценарії,
комікси, вірші;
w подорожі;
w пригоди;
w експерименти;
w конкурси;
w поробки;
w загадки,
головоломки;
w дитячі малюнки,
листи, фотографії;
w статті, поради,
інтерв’ю.

Журнал НОЇВ
КОВЧЕГ видається
з 1990 року і
розсилається
передплатникам вісім
разів на рік.
Ви можете
подарити передплату
на журнал Вашим
рідним, друзям і
знайомим (у тому
числі невіруючим),
заповнивши
передплатний талон
на їхнє ім’я та адресу
і пожертвувавши
необхідну суму.
Також Ви можете
передплатити НОЇВ
КОВЧЕГ для дітей,
які проживають
в зоні військового
конфлікту на сході
України, та для дітей
переселенців.
Журнал
НОЇВ КОВЧЕГ
повноколірний,
містить 24 сторінки.

Мінімальна по
жертва на один рік*
для країн СНД — сума,
еквівалентна 18$ США.
Для оформлення
передплати обов’яз
ково вишліть на
адресу редакції
заповнений перед
платний талон,
тому що пошта
не повідомляє нам
адресу та ім’я
відправника грошового
переказу.
Наша адреса:
НОЇВ КОВЧЕГ
а/с 18, м. Дубно,
35600, Україна
Тел. (068) 344-7172
Бланки передплати
для інших країн
знаходяться на
нашому веб-сайті.
Бланк можна
копіювати і переда
вати іншим людям.
* Передплатити можна
в будь-який час упродовж
року.

НOEВ КОВЧЕГ w тел. 068 344 7172 w contact@noyivark.org w noyivark.org w facebook.com/noyivark

Пожертвування ви можете надіслати:

w Поштовим переказом:
НОЇВ КОВЧЕГ, а/с 35, м. Рівне, Україна 33010
w Кредитною карткою на noyivark.org

Обов’язково зробіть помітку: «ДОБРОВІЛЬНЕ ПОЖЕРТВУВАННЯ на НОЇВ КОВЧЕГ»

Мінімальна пожертва на один рік (8 номерів) — сума, еквівалентна 18 $ США. Передплатити можна в будь-який час упродовж року.

Наша адреса: НОЇВ КОВЧЕГ, а/с 18, м. Дубно, 35600, Україна w тел. (098) 344-7172
noyivark.org w contact@noyivark.org w twitter.com/noyivark w facebook.com/noyivark w pinterest.com/noevark
(Надсилається на адресу редакції.)
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ТАЛОН
на журнал НОЇВ КОВЧЕГ
o українською мовою або o російською мовою (зробіть позначку)

Кому (прізвище, ім’я, по-батькові) ______________________________________________________________________
Адреса: вулиця _______________________________________________ будинок ______ (корпус) ____ квартира ______
Місто (село) __________________________________________ Район ____________________________________________
Область __________________________________________________________ Країна _________________________________
Поштовий індекс __________________________ Сума пожертвування ___________________________________________
Електронна адреса ____________________________________________ Телефон ____________________________________
Дата ________________________________ ; кількість екземплярів ______________ ; передплата на: _____________ рік
Бланк можна копіювати і передавати іншим людям.
Бланк передплати в СНД

