
ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ПОШТОВИХ 
ВІДПРАВЛЕНЬ ТА ПОШТОВИХ ПЕРЕКАЗІВ

ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ

Відправлення «УКРПОШТА СТАНДАРТ», «УКРПОШТА ЕКСПРЕС», яке не 
було вручене отримувачу під час доставки та стосовно якого відсутнє 
розпорядження відправника чи адресата, зберігається у відділенні або в 
приміщенні дільниці кур’єрської доставки протягом 14 календарних днів від 
дати його надходження до відділення поштового зв’язку або дільниці 
кур’єрської доставки.
Відправлення «УКРПОШТА СТАНДАРТ (універсальна - без оголошеної 
цінності)» та інші види поштових відправлень зберігаються у відділенні 
протягом ЗО календарних днів від дати надходження до відділення поштового 
зв’язку або дільниці кур’єрської доставки.
За кожну добу зберігання відправлень понад п’ять робочих днів відділення 
поштового зв’язку, від дати надходження відправлення до поштового 
відділення, нараховується додаткова плата відповідно до діючих тарифів.
За письмовою заявою відправника/адресата та за додаткову плату строк 
зберігання відправлення:
-«УКРПОШТА СТАНДАРТ» може бути продовжений до двох місяців з дня 
його надходження до об’єкта поштового зв’язку
-«УКРПОШТА ЕКСПРЕС» щодо якого зазначено розпорядження відправника 
«повернути» або «не повертати» може бути продовжений до 28 календарних 
днів з дня його надходження до об’єкта поштового зв’язку.
Виключно відправник за додаткову плату може подати письмову заяву щодо 
продовження терміну зберігання до 28 календарних днів з дня надходження 
до об’єкта поштового зв’язку, відправлень «УРПОШТА ЕКСПРЕС» з 
післяплатою або щодо якого зазначено розпорядження відправника 
«повернути через 7 календарних днів».

Міжнародні поштові відправлення, які надходять в Україну, зберігаються 
об’єктом поштового зв’язку місця призначення протягом одного місяця з дня 
їх надходження.
За письмовою заявою адресата строк зберігання міжнародних поштових 
відправлень може бути продовжений за додаткову плату до двох місяців з дня 
надходження відправлення до об’єкта поштового зв’язку місця призначення.
За зберігання рекомендованого дрібного пакета з масою понад 500 г, 
рекомендованого мішка «М», відправлення з оголошеною цінністю з масою 
понад 500 г та посилки (в тому числі за заявою адресата) понад п’ять робочих 
днів об’єкта поштового зв’язку після надходження відправлення (за кожен 
наступний день зберігання) з одержувача стягується плата відповідно до 
діючих тарифів. При цьому день надходження відправлення до об’єкта 
поштового зв’язку та день вручення не враховуються.



ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ПОШТОВИХ ПЕРЕКАЗІВ

У разі неможливості виплати одержувачу, поштовий переказ зберігається 
об’єктом поштового зв’язку місця призначення протягом одного місяця з 
дня його надходження.
За письмовою заявою відправника/адресата строк зберігання внутрішнього 
поштового переказу (окрім пенсійного) може бути продовжений за додаткову 
плату до двох місяців з дня його надходження до об’єкта поштового зв’язку.


