


У межах області та
між обласними
центрами України (у
тому числі у м. Київ)

непріор.     пріор. непріор.     пріор. непріор.     пріор.непріор.     пріор.

Між районними
центрами різних
областей України (у
т.ч. для міст
обласного
підпорядкування)

Між іншими
населеними 
пунктами
різних областей
України

У межах міста

Д — день подання відправлення для пересилання;
1,2,3 — кількість днів, протягом яких пересилається відправлення «Укрпошта 
Експрес», без урахування вихідних днів об'єктів поштового звязку.
«Проста письмова кореспонденція в межах України»

Простий 
лист

Д+3 Д+4 Д+3Д+2 Д+4Д+5 Д+1Д+2

Д — день подання простої письмової кореспонденції до пересилання у поштовому 
відділенні або опускання до поштової скриньки до початку останнього виймання;
1, 2, 3, 4, 5 — кількість днів, протягом яких пересилається проста письмова 
кореспонденція.
При пересиланні рекомендованої письмової кореспонденції нормативні строки 
доставки збільшуються на один день.

ПРИМІТКА:

1. Граничний час приймання посилок в обласних центрах, м. Києві, 
м. Краматорську, м. Сєвєродонецьку для відправлення в той же день:
• для пересилання за межі області або міста — 14:00;
• для пересилання в межах області або міста — час закінчення роботи ВПЗ. 
Якщо відправлення подається до пересилання після граничного часу, 
нормативний строк збільшується на одну добу.

2. У ряді відділень посилки для відправлення в той же день приймаються за 
подовженим графіком.
Актуальний список відділень з пізнім забором (відправлення в той же день при 
оформленні у відділенні до 18:00) — на сайті компанії.

3. Для корпоративних клієнтів граничний час приймання відправлень визначається 
умовами договору.

4. Зазначений в таблиці строк пересилання є базовим для розрахунку 
нормативного строку та відповідає нормативному строку пересилання 
відправлень між обласними центрами, містами Київ, Краматорськ, Сєвєродонецьк 
та в межах обласного центру, міст Київ, Краматорськ, Сєвєродонецьк.



5. Для відправлень, що пересилаються в межах області, нормативний строк 
пересилання:

- дорівнює базовому (крім Донецької області), якщо відправлення приймається в 
районному центрі (місті обласного значення). Для Донецької області збільшується на 
одну добу до базового строку;

- збільшується на одну добу до базового строку (крім Донецької області), якщо 
відправлення адресується до районного центру (міста обласного значення). Для 
Донецької області збільшується на дві доби до базового строку;

- збільшується на дві доби до базового строку (крім Донецької області), якщо 
відправлення адресується до сільського населеного пункту. Для Донецької області 
збільшується на три доби до базового строку.

6. Для відправлень, що пересилаються за межі області, нормативний строк 
пересилання:

- збільшується на одну добу до базового строку, якщо відправлення приймається в 
районному центрі (місті обласного значення);

- збільшується на одну добу до базового строку, якщо відправлення адресується до 
районного центру (міста обласного значення);

- збільшується на дві доби до базового строку, якщо відправлення адресується до 
сільського населеного пункту.


