
Тарифи на послугу з пересилання великогабаритних або 
великовагових відправлень

Стаття Тарифні зони¹

Тариф
 (за одну «євро» палету 0,8

×1,2 м), грн ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ 
відділення – відділення
без ПДВ з ПДВ

1

Зона 0 500 600
Зона 1 708,33 850
Зона 2 1000 1200
Зона 3 1291,67 1550

2

За адресний забір або адресну доставку 
відправлення додатково до статті 1 Тарифів 
стягується плата (за одну палету) 125 150

3

За адресний забір та адресну доставку 
відправлення додатково до статті 1 Тарифів 
стягується плата (за одну палету) 208,33 250

4 Палетування з палетою 93,33 112
5 Упакування палети 55 66

6

Якщо відправлення великогабаритне або площа основи палети 
відрізняється від європейського стандарту (0,8×1,2 м, до 0,99 м²), тариф 
необхідно коригувати множенням на коефіцієнт:

Великогабаритне 
відправлення або площа 
основи палети

велико-
габаритне 1,0×1,2 м 1,2×1,2 м

– до 1,49 м² до 2 м²
Максимальна вага 30 кг 600 кг
Коефіцієнт коригування 
тарифу 0,5 1,3 1,7
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За заявою адресата (одержувача), понад п’ять календарних днів після 
надходження до об’єкта поштового зв’язку (за кожну добу) стягується 
плата в розмірі 50,00 грн (без ПДВ) або 60,00 грн (з ПДВ). Водночас день 
вручення відправлення не враховується.

ПРИМІТКИ:
¹ Розподіл населених пунктів за тарифними зонами здійснюється відповідно до Додатка 1 
до цих Тарифів.
² Якщо оголошена цінність відправлення перевищує 300 грн, сплачується додаткова комісія 
у розмірі 0,5% (з ПДВ) від повної суми оголошеної цінності відправлення.
³ За повторну доставку чи доставку в іншому напрямку з відправника (адресата) стягується 
додаткова плата згідно зі статтями 1, 2, 6 Тарифів. Якщо доставка відправлення не 
здійснювалася, а відправник чи адресат бажає змінити адресу доставки в межах обласного 
центру, м. Києва, додаткова плата не стягується. У разі повернення відправлення з 
відправника стягується плата згідно зі статтями 1, 6 Тарифів.



⁴ 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 встановлюватися 
знижений рівень тарифів на послугу у розмірі, що не нижче її маржинальної собівартості. 
Мінімальний період, на який може надаватися знижка, — один квартал з моменту 
підписання Договору.
  Суб’єктам господарювання, які користуються одночасно послугами «Пересилання 
великогабаритних або великовагових відправлень» та «Укрпошта Експрес», 
встановлюється знижений рівень тарифів, визначені чинним Порядком встановлення 
зниженого рівня тарифів на послугу з пересилання відправлень «Укрпошта Експрес» для 
суб’єктів господарювання.
⁵ Завантаження та розвантаження автомобіля на території клієнта здійснюється силами 
клієнта.
⁶ Відправлення можуть адресуватися до інших населених пунктів, крім тих, що визначені 
Додатком 1, за погодженням з Департаментом управління логістичною мережею та 
Департаментом економіки.
⁷ У разі пересилання великогабаритних або великовагових відправлень до / з населених 
пунктів, де проводяться бойові дії, вартість їх пересилання визначається із застосуванням 
коефіцієнта 1,5, на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 
24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022 (зі змінами).


