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Порядок упакування відправлень
1.
Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 40 Правил надання послуг
поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
05.03.2009 року № 270 (далі – Правила) та Порядку пересилання відправлень
«Укрпошта Стандарт», що затверджений наказом ПАТ «Укрпошта» від 25.04.2017
№ 507 «Про впровадження послуги з пересилання відправлень «Укрпошта
Стандарт» (із змінами), Порядку пересилання відправлень «Укрпошта Експрес»,
що затверджений наказом ПАТ «Укрпошта» від 25.04.2017 № 506 «Про надання
послуги з пересилання відправлень «Укрпошта Експрес» (із змінами).
Правилами визначено, що тип упаковки відправлення, обирається
відправником залежно від форми та характеру вкладення, виду відправлення з
урахуванням часу на пересилання, а також унеможливлення заподіяння шкоди
життю та здоров’ю працівників поштового зв’язку або третіх осіб, забруднення
(пошкодження) інших поштових відправлень та поштового обладнання.
2. Упаковка повинна забезпечувати схоронність та цілісність вкладення, а
також можливість безперешкодно наносити поштову адресу, у разі необхідності,
відповідні відмітки та обробку поштового відправлення з використанням технічних
засобів.
Розмір упаковки повинен бути не менше розміру стандартного маркування та
відповідних відміток.
Упакування відправлень – це повний комплекс операцій, а саме з:
 розміщення вкладення у пакувальну тару (ящик, коробку, мішок, цупкий
папір, поліетиленову плівку тощо);
 упакування окремих елементів вкладення, підклеювання клапанів,
прорізування вентиляційних отворів тощо, за виконання яких стягується додаткова
плата відповідно до діючих тарифів на інші послуги поштового зв’язку.
Вкладення повинно бути упаковане у пакувальну тару таким чином щоб
унеможливлювало його переміщення, тертя чи ударів між самими предметами
або між предметами і стінками ящика.
3. Дія цього Порядку поширюється на об’єкти поштового зв’язку ПАТ
«Укрпошта», які здійснюють приймання для пересилання відправлень.
4. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі
України «Про поштовий зв’язок» та Правилах.
5. Тара, що використовується для упакування поштових відправлень у тому
числі відправлень «Укрпошта Стандарт» та «Укрпошта Експрес»: поштові
конверти, спеціальні конверти з полімерних матеріалів (поліетиленові пакети),
цупкий папір, футляри, коробки, мішки, торбинки, пакети із повітряною вставкою,
гофрокартонні ящики тощо (зразки пакувальної тари, що використовується при
прийманні для пересилання відправлень у об’єктах поштового зв’язку
розміщуються на сайті Товариства).

6. Особливості упакування предметів, речей:
а) відправлення техніки та електроніки підлягає додатковому упакуванню в
гофрокартонну упаковку.
Вкладення у середині тари не повинно переміщатися для цього
використовуються захисні матеріали (ущільнювач пінопластовий, повітрянопухирчаста плівка, гофрокартон (Рис.1).
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Рис.1 Упакування техніки та електроніки
б) предмети одягу, килимові та інші м’які вироби можуть упаковуватися у м’яку
оболонку (тканину або стрет-плівку)(таке вкладення доцільно попередньо упаковувати
в поліетиленову плівку або інший вологонепроникний матеріал) (Рис.2).
УВАГА! Також можуть прийматися до пересилання м’які вироби упаковані
споживачем у стретч – плівку, яка має міцність, стійкість до розриву, проколу,
продавлювання, шари якої щільно прилягають один до одного і під час обмотки
утворюють герметичну упаковку.

Рис. 2 Упакування м’яких виробів
в) скляні чи інші крихкі предмети повинні бути упаковані в ящик виготовлений з
п’ятишарового гофрованого картону або дерев’яний ящик, заповнений відповідним
захисним матеріалом (ущільнювач пінопластовий, повітряно-пухирчаста плівка,
гофро-картон та ін.) (Рис.3). На адресному боці відправлення проставляється відмітка
«ОБЕРЕЖНО»;
Захисні матеріали

ущільнювач
повітряно- гофро пінопластовий пухирчаста картон
плівка

Рис. 3 Упакування скляних чи інших крихких предметів

г) рідини і речовини, що легко переходять у рідкий стан, масні речовини, що
важко переходять у рідкий стан повинні запаковуватись в початкову оболонку (ящик,
полотняний мішок, пластикові ємності і т.ін.), яка потім сама вкладається у другий ящик
(дерев’яний або ящик виготовлений з п’ятишарового гофрованого картону), щоб не
допустити витік вмісту. Для рідин початкова оболонка (ємність) повинна бути
герметичною й містити не більше одного літра рідкої речовини. До відправлення
вкладається не більше чотирьох таких ємностей (Рис.4). На адресному боці
відправлення проставляється відмітка «ОБЕРЕЖНО»;

Рис. 4 Упакування рідин і речовин
г) сухі барвники, такі як анілова синька та ін., небарвні сухі порошки, фарбувальні
порошки повинні уміщатись в міцні ємності (ящик, мішок), які в свою чергу повинні
також уміщатись в ящик (Рис.5).

Рис. 5 Упакування барвників
д) живі бджоли, мушки родини дрозофіл, п’явки та паразити повинні уміщатись в
ящики, конструкція яких має попереджувати випадки щодо їх переміщення поза
межами цих ящиків (Рис.6). На адресному боці відправлення робиться відмітка
«Обережно бджоли. На сонці не тримати»;

Рис. 6 Упакування бджіл
е) точні вимірювальні прилади – у тверду тару з прокладками, що запобігають
пошкодженню вкладення під час пересилання. Прилади із скляними деталями
упаковуються в ящики із спеціальним кріпленням (Рис. 7);
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Рис. 7 Упакування вимірювальних приладів
є) придатні для транспортування свіжі овочі та фрукти – у дерев’яні (диктові) ящики
або ящики виготовлені з тришарового гофрованого картону, бічні стінки яких мають
вентиляційні отвори або вертикальні розрізи, а також плетені кошики з твердим стійким
дном (крім конусоподібних), верхня частина яких повинна бути обшита міцною
тканиною (Рис. 8);
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Рис. 8 Упакування фруктів та овочів
е) хутро, шкурки гризунів без спеціальної обробки, а також вовна, щетина, волос,
пір’я і пух за наявності ветеринарного свідоцтва, виданого Державною ветеринарною та
фітосанітарною службою, - у тканину (мішковину) чи торбинку з поліетиленової плівки,
які вкладаються у ящики (Рис.9). Якщо на одну адресу відправляється кілька таких
посилок, на кожну з них подається ветеринарне свідоцтво із зазначенням кількості хутра
(шкірок гризунів або ваги вовни);

Рис. 9 Упакування хутра, шкурок гризунів

7. Рослини (виноградна лоза, саджанці тощо), предмети, які не складаються
(креслярські дошки, дитячі санчата, автопокришки (автомобільні диски
рекомендується упаковувати в гофрокартонний ящик або стрет-плівку), валізи, бідони,
предмети із суцільного шматка, як наприклад, шматки дерева, шматки металу тощо),
за винятком гострих і різальних предметів, розміри і маса яких не перевищують
розміру і масу, передбачені пунктом 14 Правил надання послуг поштового зв’язку,
можуть пересилатися без упакування. В цьому випадку адреса одержувача повинна
бути зазначена на самому предметі (Рис. 10).

Рис. 10 Місце прикріплення адресної бирки до предметів, що приймаються без
упакування.
8.
Неподільні предмети у фабрично-заводській упаковці (дерев’яних,
диктових ящиках та коробках з міцного картону), яка відповідає встановленим
розмірам і забезпечує збереження вкладення, приймаються без додаткового
упакування.
9.
Для транспортування відправлень великих габаритів та ваги
використовується дерев’яний піддон (палетування відправлень), який забезпечує
цілісність відправлення та інших вкладень (Рис.11).
Відправлення, кількість яких становить п’ять і більше (згруповані відправлення)
на палеті повинні бути сформовані відправником вертикально рівно без випнутих
частин. Усі місця на палеті повинні бути у якісній упаковці (без розривів, вмятин,
деформацій). Палета упаковується не менше ніж трьома шарами стретч - плівки.
Палети можуть бути наступних розмірів: 800х1200; 1200х1000;800х600.
Максимальна маса палети не повинна перевищувати 400 кг, а її висота – 180см.

Рис.11 Палетування відправлень
10. Для транспортування відправлень великих габаритів та ваги
використовується дерев’яне обрешетування (каркас з деревини), у який поміщається
відправлення великих габаритів, що має виступаючі частини або геометричні
параметри, які сприяють його пошкодженню або пошкодженню інших відправлень.
Відправлення повинне бути зафіксованим в середині розпірками-фіксаторами, не
повинне переміщатися, вкладення упаковані повітряно-пухирчасту плівку, засипані
пінопластовим наповнювачем, усередині не повинно бути порожніх місць. Заборонено
для упаковки використовувати суцільну деревину (Рис.12).

Рис. 12 Обрешетування відправлень

11. Упакування відправлень
«Укрпошта SmartBox»
здійснюється у
відповідності до вимог Порядку надання послуги «Укрпошта SmartBox».
Упакування вкладення у спеціалізовану тару для відправлень «Укрпошта
SmartBox» здійснює Клієнт.

