
без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 до 0,25 кг включно 21,67 26,00 26,67 32,00

2 понад 0,25 кг до 0,5 кг включно 22,50 27,00 28,33 34,00

3 понад 0,5 кг до 1 кг включно 25,00 30,00 30,00 36,00

4 понад 1 кг до 2 кг включно 29,17 35,00 36,67 44,00

5 понад 2 кг до 5 кг включно 33,33 40,00 41,67 50,00

6 понад 5 кг до 10 кг включно 45,83 55,00 50,00 60,00

7 понад 10 кг до 15 кг включно 54,17 65,00 58,33 70,00

8 понад 15 кг до 20 кг включно 60,00 72,00 66,67 80,00

9 понад 20 кг до 30 кг включно 76,67 92,00 83,33 100,00

10 понад 30 кг до 100 кг включно
6 до 70,0 см 

включно

75 грн + (1,25 грн 

х фактичну вагу 

понад 30 кг)

90 грн + (1,50 грн 

х фактичну вагу 

понад 30 кг)

79,17 грн + (2,08 

грн х фактичну 

вагу понад 30 кг)

95 грн + (2,50 грн 

х фактичну вагу 

понад 30 кг)

11 понад 30 кг до 100 кг включно
6 понад 70,0 см до 

200,0 см включно

300 грн + (2,50 

грн х фактичну 

вагу понад 30 кг)

360 грн + (3,0 грн 

х фактичну вагу 

понад 30 кг)

316,67 грн + 

(4,17 грн х 

фактичну вагу 

понад 30 кг)

380 грн + (5,0 грн 

х фактичну вагу 

понад 30 кг)

13

За адресний забір або адресну доставку відправлення

масою понад 30 кг додатково до позиції 10 статті 1

Тарифів стягується плата (за одне відправлення)

до 70,0 см 

включно

14

За адресний забір або адресну доставку відправлення

масою понад 30 кг додатково до позиції 11 статті 1

Тарифів стягується плата (за одне відправлення)

понад 70,0 см до 

200,0 см включно

15

За адресний забір та адресну доставку відправлення

масою до 30 кг включно додатково до позицій 1-9

статті 1 Тарифів стягується плата (за одне

відправлення)

до 200,0 см 

включно
5

16

За адресний забір та адресну доставку відправлення

масод понад 30 кг додатково до позиції 10 статті 1

Тарифів стягується плата (за одне відправлення)

до 70,0 см 

включно

17

За адресний забір та адресну доставку відправлення

масою понад 30 кг додатково до позиції 11 статті 1

Тарифів стягується плата (за одне відправлення)

понад 70,0 см до 

200,0 см включно

4 18

5 19

6 20

22

(у редакції від 22.04.2021 №490)

8,33 10,00

Тариф за пересилання переказу післяплати у разі відсутності договору на

пересилання відправлень «Укрпошта Експрес» (у відсотках від суми):

Повернення відправлення відправнику
9 

(за одне відправлення) оплачується із застосуванням коефіцієнту 0,5 від вартості пересилання відправлення

2%, 

але не менше, ніж 10,00 грн.

Зворотна доставка документів
7

За адресний забір або адресну доставку відправлення

масою до 30 кг включно додатково до позицій 1-9

статті 1 Тарифів стягується плата (за одне

відправлення)

180,00

20,00

21
Тариф за пересилання переказу післяплати у разі наявності договору на

пересилання відправлень «Укрпошта Експрес» (у відсотках від суми)

без ПДВ

1,0%

але не менше, ніж 10,00 грн.

Зберігання відправлення
8
, у тому числі за заявою адресата (одержувача)

45,00

90,00

1

2

75,00 90,003

37,50

75,00

33,33 40,00

1
За рішенням Тарифного комітету АТ «Укрпошта», яке приймається на підставі подання відповідного напряму АТ «Укрпошта» (з аргументацією та

обґрунтуванням економічної доцільності), суб'єкту господарювання на визначений період може встановлюватись на послугу знижений рівень тарифів у

розмірі не нижче її маржинальної собівартості.

7

до 200,0 см 

включно
5

16,67 20,00

150,00

8
Понад п’ять робочих днів після находження до об’єкта поштового зв’язку (за кожен наступний день після надходження), але не більше ніж 41,67 грн (без

ПДВ) або 50,00 грн (з ПДВ). При цьому, день надходження відправлення до об’єкта поштового зв’язку та день вручення не враховується.

2
Для клієнтів, відправлення яких оформлені через Особистий кабінет на сайті www.ukrposhta.ua або прикладний програмний інтерфейс АТ «Укрпошта»

(АРІ) надається знижка у розмірі 5%, на період до 31.12.2021 включно.

3
Якщо сумарна оголошена цінність за всі місця відправлення перевищує 300 грн, сплачується додаткова комісія у розмірі 0,5% (з ПДВ) від повної суми

оголошеної цінності відправлення.

4
Для відправлень масою до 3,0 кг включно, розмір найдовшої із сторін/габаритів (довжини або ширини або висоти) яких становить від 70 см до 200 см,

вартість пересилання визначається відповідно до позиції 9 статті 1 Тарифів із застосуванням коефіцієнту 2.

7
Тариф зворотної доставки документів враховує вартість адресного забору документів для замовника послуги «Укрпошта Експрес», який замовив

додатковий сервіс «Зворотна доставка документів».

5
У разі перевищення однією із сторін/габаритів (довжини або ширини, або висоти) відправлення масою до 30 кг включно розміру 70 см, вартість його

пересилання визначається відповідно до позиції 9 статті 1 Тарифів із застосуванням коефіцієнту 4.

6
Для відправлень, які складаються з декількох місць сумарною масою понад 30 кг до 100 кг включно. Фактичною вагою таких відправлень понад 30 кг.

вважається маса в кілограмах. Будь яка кількість грамів округлюється до кілограму у більшу сторону.

10
Якщо відправником відправлення «Укрпошта Експрес» є фізична особа, яка при оформленні відправлення вказує свій номер мобільного телефону, то

також стягується плата за повідомлення про вручення: SMS, відповідно до позиції 2 статті 1 Тарифів на інші послуги.».

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ АТ «Укрпошта»

від 01.12.2020_№1182

9
У разі його письмової заяви або письмової відмови адресата від одержання або закінчення граничного строку зберігання (14 календарних днів від дати

надходження відправлення до відповідного об'єкта поштового зв'язку).

Тарифи на послугу з пересилання відправлень «Укрпошта Експрес»

Стат-

тя

Пози-

ція
Маса відправлення 

Розмір найдовшої

із сторін/габаритів 

(довжини або ширини 

або висоти) 

відправлення

Тариф, грн
1,2,3,4

Відправлення "Відділення - Відділення"

У межах 

області
У межах України

до 70,0 см 

включно
5

12

без ПДВ з ПДВ

16,67


