
Режим роботи 

Понеділок-п'ятниця Субота Неділя

Дільниця кур’єрської доставки 

м.Вінниця

08.00-20.00                                       

без перерви

08.00-18.00                                     

без перерви

08.00-18.00                                         

без перерви

Дільниця кур’єрської доставки       

м. Луцьк

09.00-21.00                                                                        

без перерви                                                  

09:00-19:00                             

без перерви

09:00-17:00                       

без перерви

  Дільниця кур’єрської доставки      

м.Дніпро

07.30-20.00    

 без перерви                        

08.00-15.00    

 без перерви                        

08.00-15.00                                         

без перерви

 Дільниця кур’єрської доставки   

м.Кривий Ріг

09.00-18.00         

перерва: 13:00-14:00        

09.00-18.00        

перерва 13:00-14:00        

Вихідний -  неділя, 

понеділок

Дільниця кур’єрської доставки 

м.Маріуполь

 9:00-18:00         

 перерва: 13:00-14:00                   

 9:00-18:00          

перерва: 13:00-14:00                   

     9:00-18:00          

перерва: 13:00-14:00                   

 Дільниця кур’єрської доставки 

м.Краматорськ, м.Слов'янськ, 

м.Дружківка

 9:00-18:00          

перерва: 13:00-14:00                   

 9:00-18:00          

перерва: 13:00-14:00                   

 9:00-18:00               

перерва: 13:00-14:00                   

 Дільниця кур’єрської доставки      

м.Житомир

09.00-19.00                                           

перерва:  14.00-15.00                                     

09.00-17.00                                         

без перерви

10.00-15.00                                        

без перерви

Дільниця кур"єрської доставки м. 

Ужгород

08:30-18:30

без перерви

09.00-16.00                                                                                   

без перерви

09.00-16.00                                                                          

без перерви

Дільниця кур’єрської доставки                                               

м. Запоріжжя

08.00-20.00                                                                         

без перерви                                        

09.00-18.00                                                                                   

без перерви

09.00-18.00                                                                          

без перерви

 Дільниця кур'єрської доставки 

м.Мелітополь

08.00-18.00

без перерви

09.00-18.00

без перерви

09.00-18.00

без перерви

  Дільниця кур"єрської доставки      

м.Івано-Франківськ

09:00-19:00  

без перерви           

09:00-19:00 

без перерви            

09:00-17:00

без перерви

Дільниця кур’єрської доставки   

м.Кропивницький

10.00-19.00                                                  

без  перерви                                        

09.00-14.00           

 без перерви                                       

10.00-14.00                       

без перерви

Дільниця кур’єрської доставки    

м.Рубіжне, м.Лисичанськ, 

м.Сєверодонецьк

 08:00 до 18: 00   

без перерви 

08.00-18.00                                                                

без перерви

12.00-16.00                                                                

без перерви

 Дільниця кур'єрської доставки      

 м. Львів

08.00-20.00                       

без  перерви                                           

08.00-17.00                       

без  перерви                                           

09.00-15.00                       

без  перерви                                           

Дільниця кур’єрської доставки  

м.Миколаїв

08.00-21.00                     

  без  перерви                                           

08.00-19.00                       

без  перерви                                           

09.00-17.00                       

без  перерви                                           

Дільниця кур’єрської доставки 

м. Одеса

08.00-21.00                                                           

без перерви

08.00-19.00                                            

без перерви

09.00-17.00                                                                 

без перерви

Одеська дирекція

Вінницька дирекція

Волинська дирекція

Дніпропетровська дирекція

Житомирська дирекція

Кіровоградська дирекція

Запорізька дирекція

Перелік дільниць кур'єрської доставки   

Івано-Франківська дирекція

Закарпатська дирекція

Найменування ОПЗ

Львівська дирекціяЛьвівська дирекція

Луганська дирекція

Донецька дирекція

Миколаївська дирекція

Полтавська дирекція



Дільниця кур’єрської доставки                                    

м. Полтава

08.00-20.00                       

без  перерви                                           

08.00-20.00                       

без  перерви                                           

08.00-16.00                                                                 

без перерви

Дільниця ку'єрської доставки  

м.Кременчуг

09.00 – 18.00                                               

перерва 13.00-14.00               

09.00 – 17.00                                                     

перерва 13.00-14.00                   
вихідний

Дільниця кур’єрської доставки  

м. Рівне

Пн. Чт. 09.00-21.00;

 Пт. 08.00-21.00

без перерви

09.00-16.00

без перерви

10.00-14.00

без перерви

Дільниця кур’єрської доставки       

м.Суми      

08.00-20.00                                          

без перерви

08.00-15.00                                                                

без перерви

12.00-17.00

без перерви

Дільниця кур’єрської доставки     

м.Тернопіль

09.00-20.00                         

без перерви

10.00-17.00             

без перерви
вихідний

Дільниця кур’єрської доставки                       

м. Харків

08.00 до 21.00                                            

без перерви

08.00 до 21.00                           

без перерви

08.00 -17.00                                                

без перерви

Дільниця кур’єрської доставки  

 м. Херсон

08.00-21.00                                                  

без перерви

08.00-19.00                                                  

без перерви

09.00-17.00                                                  

без перерви

Дільниця кур’єрської доставки    

м.Хмельницький

08.00-21.00                                                                        

без перерви                                                  

08:00-19:00              

без перерви

09:00-17:00                       

без перерви

Дільниця кур'єрської доставки    

м.Черкаси

понеділок - п"ятниця                 

08.00-19.00                                                                                                                 

без перерви

08.00-15.00                       

 без перерви

08.00-15.00                            

без перерви

Дільниця кур’єрської доставки  м.Чернігів                                
08.00 – 20.00                                        

перерва:  13.00-14.00                                                   

08.00 – 17.00                                        

перерва: 13.00-14.00                                                     

08.00 – 14.00                                        

перерва: 12.00-13.30                                                     

Дільниця кур’єрської доставки  

м.Чернівці

09.00 – 20.00                       

без перерви                                                               

09.00 – 17.00             

без перерви                                                   

10.00 – 15.00             

без перерви                                                   

 Дільниця кур"єрської доставки  

м. Київ

08.00-20.00                                                                       

без перерви

08.00-20.00                                                                

без перерви

08.00-19.00                                                                 

без перерви

Черкаська дирекція

Чернівецька дирекція

Рівненська дирекціяРівненська дирекція

Чернігівська дирекція

Тернопільська дирекція

Київська міська дирекціяКиївська міська дирекція

Сумська дирекція

Харківська дирекція

Херсонська дирекція

Хмельницька дирекція


