
Таблиця 1

Готівкові,

на поштову

адресу

Готівкові,

до 

запитання

Готівкові,

термінові 

безадресні

Готівка - 

рахунок

Рахунок -

готівка

Перекази

післяплати

АЗЕРБАЙДЖАН ООО "Азерпочт" (012) 493-56-00     UAH, USD

еквівалент 

1 800 USD, 

еквівалент 

500 USD для

термінового 

переказу

Російська

30 днів від 

дати приймання

переказу

Для одержання термінового 

переказу адресат повинен 

повідомити унікальний номер 

переказу, суму, валюту та 

країну приймання переказу.

Рахунок-готівка: тільки 

соціально значущі 

неторговельні платежі.

БІЛОРУСЬ РУП "Белпочта"

Call-центр РУП 

"Берпошта" - 

154. Довідка - 

http://belpost.by/info/spr

avka/ 

      UAH, USD
еквівалент 

500 USD 
Російська

30 днів від 

дати приймання

переказу

Для одержання термінового 

переказу адресат повинен 

повідомити унікальний номер 

переказу, суму, валюту та 

країну приймання переказу.

Рахунок-готівка: тільки 

соціально значущі 

неторговельні платежі.

БОЛГАРІЯ Bulgarian Posts Plc.

7678. 02/ 949 3270. 

http://www.bgpost.bg/bg

/13
 UAH, EUR

еквівалент 

500 EUR

Латинські 

літери

30 днів від 

дати надход-

ження переказу

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА Novabanka AD

Free info telephone 

0800 500 11, 

http://www.novabanka.c

om/Nova-

Banka/605/Contact.shtml

 UAH, EUR
еквівалент

1200  EUR

Латинські 

літери

35 днів від 

дати надход-

ження переказу

ВІРМЕНІЯ ЗАО "Айпост"

Горячая линия: 514 514. 

https://www.haypost.am/

ru/contacts
   UAH, EUR

еквівалент

1 800 EUR
Російська

30 днів від 

дати приймання

переказу

Рахунок-готівка: тільки 

соціально значущі 

неторговельні платежі.

В'ЄТНАМ Vietnam Post (VNPost) Hot line 1900 54 54 81   UAH, USD
еквівалент

1 800 USD 

Латинські 

літери

30 днів від 

дати приймання

переказу

ГРЕЦІЯ Hellenic Post – ELTA S.A.

800 11 82 000, 

http://www.elta.gr/en-

us/personal/contactus.as

px

 UAH, EUR
еквівалент

500 EUR

Латинські 

літери

35 днів від 

дати надход-

ження переказу

ГРУЗІЯ ООО "Почта Грузии"
Кол-центр (+995 32) 

224 09 09    UAH
еквівалент

3 000 USD 
Російська

Місяць з дня 

надходження

Перекази пересилаються 

поштою.

Рахунок-готівка: тільки 

соціально значущі 

неторговельні платежі.

ІЗРАЇЛЬ Israel Postal Company Ltd.

Контакт-центр: 171. 

http://www.israelpost.co.

il/postquestion.nsf/questi

onform?OpenForm&l=EN

 UAH, EUR
еквівалент

1 200  EUR

Латинські 

літери

35 днів від 

дати надход-

ження переказу

Інформація про обмін міжнародними поштовими переказами

Термін

дії переказу 

в країні 

призначення

Примітка

Максимальна

сума одного 

переказу*

Категорії переказів
Мова

оформлення 

переказу

Назва організації

партнера

(посилання на сайт)

Напрямок 

пересилання 

переказу

Валюта

приймання

до країни

призначення

Телефони довідкових 

служб організації 

партнера

http://www.azerpost.az/
http://www.belpost.by/
http://www.bgpost.bg/
http://www.novabanka.com/Nova-Banka/1/Lokalni.shtml
http://www.haypost.am/
http://www.vnpost.vn/
http://www.elta.gr/el-gr/home.aspx
http://www.georgianpost.ge/index.php?lang=eng&page=1
http://www.israelpost.co.il/hpcontent.nsf/EntryHomePage?ReadForm&L=RU


КАЗАХСТАН АО "Казпочта" Контакт-центр: 1499      UAH, USD
еквівалент 

500 USD 
Російська

40 днів від 

дати приймання

переказу

Для одержання термінового 

переказу адресат повинен 

повідомити унікальний номер 

переказу, суму, валюту та 

країну приймання переказу.

Рахунок-готівка: тільки 

соціально значущі 

неторговельні платежі.

КИРГИЗІЯ ГП "Кыргыз почтасы"

Телефон доверия: 

(+996 312) 61 52 94, 61 

52 96, 

http://kyrgyzpost.kg/ru/c

ontacts.html

   UAH, USD
еквівалент 

1 800 USD 
Російська

30 днів від 

дати приймання

переказу

Рахунок-готівка: тільки 

соціально значущі 

неторговельні платежі.

ЛАТВІЯ SJSC "Latvijas Pasts"

Мобільний - +371 

27008001, 

стаціонарний - +371 

67008001, info@pasts.lv

 UAH, EUR
еквівалент

1 200  EUR

Латинські 

літери

35 днів від 

дати надход-

ження переказу

ЛИТВА AB Lietuvos paštas

Call centre: 

+370 5 233 3060 або 

info@post.lt
  UAH, EUR

еквівалент

1 200  EUR

Латинські 

літери

30 днів від 

дати приймання

переказу

МАРОККО Al Barid Bank S.A.
Contactez-nous

080 200 3232  UAH, EUR
еквівалент

1 200  EUR

Латинські 

літери

35 днів від 

дати надход-

ження переказу

МОЛДОВА Î.S. "POȘTA MOLDOVEI"

Служба 

информационной 

поддержки: 

+373 22 270 044

      UAH, USD

еквівалент 

1 800 USD, 

еквівалент

500 USD для

термінового 

переказу

Російська

30 днів від 

дати приймання

переказу

Для одержання термінового 

переказу адресат повинен 

повідомити унікальний номер 

переказу, суму, валюту та 

країну приймання переказу.

Рахунок-готівка: тільки 

соціально значущі 

неторговельні платежі.

ПОЛЬЩА JSC "POCZTA POLSKA"

Обслуговування клієнтів: 

801 333 444  зі 

стаціонарних телефонів, 

(+48) 438 420 600 з 

мобільних, стаціонарних 

внутрішніх та іноземних

 UAH, EUR
еквівалент

450 EUR

Латинські 

літери

35 днів від 

дати надход-

ження переказу

ПОРТУГАЛІЯ
СТТ Correios de Portugal 

Sociedade Aberta

CTT Phone Line - 

707 26 26 26 (The 

maximum price of the call 

is € 0.10 per minute for 

fixed calls, and € 0.25 per 

minute, for calls from 

mobile phones). 

http://www.ctt.pt/home/

form-

contacto.html?com.dotm

arketing.htmlpage.langua

ge=1

  UAH, EUR

еквівалент

1 200 EUR

еквівалент

500 EUR для

термінового 

переказу

Латинські 

літери

35 днів від 

дати надход-

ження переказу

30 днів від 

дати приймання

переказу

Для одержання термінового 

переказу адресат повинен 

повідомити унікальний номер 

переказу, суму, валюту та 

країну приймання переказу.

http://www.kazpost.kz/ru/
http://kyrgyzpost.kg/
http://www.pasts.lv/en/
http://www.post.lt/en/
https://www.albaridbank.ma/wps/portal/AlBarid
http://www.posta.md/ru
http://www.poczta-polska.pl/
http://www.ctt.pt/home/index.html
http://www.ctt.pt/home/index.html


РОСІЯ ФГУП "Почта России"
8-800-2005-888

client@russianpost.ru      UAH, USD
еквівалент

2 000 USD 
Російська

35 днів від 

дати приймання

переказу

За заявою відправника або

одержувача термін дії 

переказу може бути 

подовжений до 70 днів.

Рахунок-готівка: тільки 

соціально значущі 

неторговельні платежі.

РУМУНІЯ
National company 

“Posta Romana” S.A.

021 9393

021 9393 111 (для 

дзвінків з-за кордону)

suportclienti@posta-

romana.ro

 UAH, EUR
еквівалент

550 EUR

Латинські 

літери

60 днів від 

дати надход-

ження переказу

САН МАРІНО
The General Administration of 

Postal and Telecommunication 

of the Republic of San Marino

Tel: 0549 882350, Fax: 

0549 882363, Country 

Code +378, E-mail: 

info.ufn@pa.sm

 UAH, EUR
еквівалент

1 200  EUR

Латинські 

літери

30 днів від 

дати надход-

ження переказу

СЕРБІЯ
Javnog preduzeća "Pošte 

Srbija", Beograd

Customer centre: 

0700 100 300  UAH, EUR
еквівалент

1 000 EUR

Латинські 

літери

30 днів від 

дати надход-

ження переказу

Для одержання термінового 

переказу адресат повинен 

повідомити унікальний номер 

переказу, суму, валюту та 

країну приймання переказу.

Poštová Banka a.s.

Kontaktné centrum:

0850 00 6500

*6500

З-за кордону:

+421 2 5960 1122

  UAH, EUR
еквівалент

1 200  EUR

Латинські 

літери

35 днів від 

дати надход-

ження переказу

Slovenska posta, a.s.  UAH 550 EUR Російська відсутній

ТАДЖИКИСТАН ГУП "Почтаи Точик"

Call-центр:

(81099237)227-47-23: 

(81099237)227-69-39: 

(81099237)227-69-40:  

(810992)378840154

E-mail: mirzoev-

saydali@mail.ru, 

rano.hamidovna1956@m

ail.ru 

  UAH, USD
еквівалент

500 USD 
Російська

30 днів від 

дати приймання

переказу

ТУРЕЧЧИНА
The General Directorate of 

Post and Telegraph 

Organization "PTT"

444 1788 

info@ptt.gov.tr  UAH, EUR
еквівалент

1 200  EUR

Латинські 

літери

30 днів від 

дати надход-

ження переказу

УГОРЩИНА Magyar Posta Zrt.

Private customers: 

+36-1-767-8282

ugyfelszolgalat@posta.hu
 UAH, EUR

еквівалент

1200  EUR

Латинські 

літери

До закінчення 

першого місяця,

наступного за

місяцем 

надходження

УЗБЕКИСТАН ОАО "Узбекистон 

почтасы"

По вопросам 

электронных денежных 

переводов (371) 237-

1624 

info@post.uz

  UAH, USD
еквівалент 

1 800 USD 
Російська

30 днів від 

дати приймання

переказу

ЧЕХІЯ Česká pošta s.p.

Information line 

+420 954 292 102

info@cpost.cz
   UAH

еквівалент 

600 EUR 

Латинські 

літери

До закінчення 

першого місяця,

наступного за

місяцем 

приймання

Перекази пересилаються 

поштою

СЛОВАЧЧИНА

http://www.russianpost.ru/
http://www.posta-romana.ro/posta-romana.html
http://www.posta-romana.ro/posta-romana.html
http://www.aasfn.sm/on-line/en/home.html
http://www.aasfn.sm/on-line/en/home.html
http://www.aasfn.sm/on-line/en/home.html
http://www.posta.rs/
http://www.posta.rs/
http://www.postovabanka.sk/sk/titulna-stranka
http://www.posta.sk/
http://tajikpost.tj/ru/
http://en.ptt.gov.tr/ptten
http://en.ptt.gov.tr/ptten
http://en.ptt.gov.tr/ptten
http://www.pochta.uz/?lang=eng&data=about
http://www.pochta.uz/?lang=eng&data=about
http://www.ceskaposta.cz/


ШВЕЙЦАРІЯ
Company Swiss Post, 

PostFinance

Anruf aus dem Inland

0848 888 710 (im Inland 

max. CHF 0.08/Min.)

Anruf aus dem Ausland

+41 58 667 99 85 

(internationaler Tarif des 

Telecomanbieters)

 UAH, EUR
еквівалент

1 200 EUR

Латинські 

літери

30 днів від 

дати надход-

ження переказу

Примітка:

- суми, виплачені на підставі вироків, рішень, визначень та постанов судових та слідчих органів;

- платежі з відшкодуванням витрат судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам, а також державний збір за справами, розглянутими цими органами;

* - Загальна сума переказів не повинна перевищувати 399 999 грн. в день від одного відправника. 

- перекази пенсій, аліментів, державних допомог, виплат та компенсацій, включаючи виплати з відшкодуванням шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням 

  або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків;

- платежі, пов'язані зі смертю громадян (транспортні витрати і витрати на поховання);

- переказ грошових компенсацій жертвам політичних репресій, членам їхніх родин та спадкоємцям.

- платежі у вигляді дивідендів за корпоративним правами, процентних доходів за цінними паперами та інших доходів (прибутків) за об’єктами інвестиційної діяльності, що не пов’язані з їх відчуженням, 

  продажем, ліквідацією, зменшенням статутного капіталу.

      Дане обмеження не розповсюджується на перекази із соціально значущими неторговельними платежами, до яких належать: 

https://www.postfinance.ch/
https://www.postfinance.ch/

