
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ АТ "Укрпошта" 

від 06.09.2021 №204 

 

Тарифи на послугу з пересилання відправлень "Укрпошта Документи" 

 

Стат-

тя 

Пози-

ція 
Маса відправлення 

Тариф, грн.1,2,3,7 

У межах України 

без ПДВ з ПДВ 

1 1 До 1 кг включно 29,17 35,00 

2 2 Адресна доставка (за одне відправлення) 16,67 20,00 

3 3 Зворотна доставка документів4 16,67 20,00 

4 4 
Зберігання відправлення5, у тому числі за 

заявою адресата (одержувача) 
8,33 10,00 

5 5 
Повернення відправлення6 відправнику 

(за одне відправлення) 

оплачується із застосуванням 

коефіцієнту 0,5 від вартості 

пересилання відправлення 

 

ПРИМІТКИ: 

 

¹ Тарифи враховують: вартість тари (спеціального конверта для відправлення) та пересилання 

відправлень у цій тарі (за наявності в ОПЗ та замовленні відправником); СМС-повідомлення про 

вручення (за умови надання відправником мобільного номера телефону та не замовлення 

рекомендованого повідомлення про вручення). 

 
2 Сума оголошеної цінності відправлення фіксована і дорівнює 500 грн. Комісія за оголошену 

цінність відправлення не сплачується. 

 
3 За рішенням Тарифного комітету АТ "Укрпошта", яке приймається на підставі подання 

відповідного напрямку АТ "Укрпошта" (з аргументацією та обґрунтуванням економічної 

доцільності), суб'єкту господарювання на визначений період може встановлюватись на послугу 

знижений рівень тарифів  у розмірі не нижче її маржинальної собівартості. 

 
4 Тариф зворотної доставки документів враховує вартість адресного забору документів для 

замовника послуги "Укрпошта Документи", який замовив додатковий сервіс "Зворотна доставка 

документів". 

 
5 Понад п’ять робочих днів після находження до об’єкта поштового зв’язку (за кожен наступний 

день після надходження), але не більше ніж 41,67 грн (без ПДВ) або 50,00 грн (з ПДВ). При цьому, 

день надходження відправлення до об’єкта поштового зв’язку та день вручення не враховується. 

 
6 У разі його письмової заяви або письмової відмови адресата від одержання або закінчення 

граничного строку зберігання (14 календарних днів від дати надходження відправлення до 

відповідного об'єкта поштового зв'язку). 
7 Для клієнтів, відправлення яких оформлені через особистий кабінет на сайті www.ukrposhta.ua 

або прикладний програмний інтерфейс АТ "Укрпошта"  (АPI)  надається знижка у розмірі 5% на 

період до 31.12.2021 включно. 


