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Платіжною організацією системи є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА»
У рамках платіжної системи «Поштовий переказ» Укрпошта здійснює:

1. Пересилання поштових переказів в межах України на підставі
документів на переказ, що визначені платіжною системою:
o від фізичних осіб на користь фізичних осіб;
o від фізичних осіб на рахунок юридичних осіб;
o від юридичних осіб на адресу фізичних осіб.

2. Пересилання міжнародних переказів.
На підставі Угоди про поштові платіжні послуги Всесвітнього поштового
союзу та укладених угод із поштовими службами інших країн.

3. Приймання платежів:
o від фізичних осіб на рахунок юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, у 
тому числі комунальних платежів за рахунками,
які сформували отримувачі платежів;
o від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на рахунки
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНА НЕБАНКІВСЬКА 
ПЛАТІЖНА СИСТЕМА «ПОШТОВИЙ ПЕРЕКАЗ»

ВІДОМОСТІ ПРО ПЛАТІЖНУ СИСТЕМУ «ПОШТОВИЙ ПЕРЕКАЗ» 
ВНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ НБУ. 



Поштовий переказ – надійний, безпечний, зручний спосіб пересилання
грошей в межах України та за її межами.
В межах України переказати кошти можна он-лайн з банківської картки або 
в будь-якому відділенні Укрпошти.

Здійснити можливо поштовий переказ:
- адресний - доставляються на поштову адресу, яку відправник вказує при
оформленні переказу або виплачуються у поштовому відділені
- терміновий – відправляються та виплачуються лише в автоматизованих
поштових відділеннях Укрпошти. Після відправлення переказу отримувачу
коштів треба повідомити контрольний номер (зазначається у чеку) та суму
переказу.

Термін пересилання поштового переказу в межах України:
Адресного переказу залежить від режиму роботи поштових відділень та
становить від одного до 4 робочих днів поштового відділення
Термінового – 15 хвилин
Послуга з пересилання міжнародних поштових переказів доступна в усіх
відділеннях на всій території України.
Укрпошта співпрацює з національними поштовими операторами 29 країн,
серед яких Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Вірменія,
В’єтнам, Греція, Грузія, Ізраїль, Іспанія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва,
Марокко, Молдова, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сан Марино, Сербія,
Словаччина, Таджикистан, Туреччина, Угорщина, Узбекистан, Чехія,
Швейцарія.
Переслати кошти міжнародним терміновим переказам можливо лише в
автоматизованих відділеннях Укрпошти та Азербайджану, Білорусі,
Казахстану, Молдови, Сербії, Португалії.

Термін пересилання поштового переказу за межі України:
Адресного —залежить від типу населених пунктів, між якими пересилається
переказ (адміністративні центри, міста, смт, села, тощо) та становить від 1 до
14 днів
Термінового — 15-30 хвилин.

ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ


