Тарифи на міжнародні відправлення
Граничні тарифи (дол. США *)
Маса (г),
понад – до включно

Комбінована доставка

Авіадоставка

1

1

1,5
3
11
17

2,5
4
13
19

Поштова картка
до 20
Лист
до 50 г включно
понад 50 до 250 г
понад 250 до 1000 г
понад 1000 до 2000 г

Бандероль
0 – 250
3
250 – 1000
11
1000 – 2000
17
наступні 1000
(повні й неповні)
8,5
Доплата за оголошену цінність відправлень
За кожне відправлення з оголошеною цінністю понад плату
за масу**
2,5
За оголошену цінність поштового відправлення від суми
оголошеної цінності в гривнях понад плату за масу; %, але не
менше ніж 1 дол. США
0,5
Доплата за рекомендоване відправлення
За кожне рекомендоване відправлення понад плату за масу
(поштова картка, лист, бандероль)
2
Додаткові послуги при доставці відправлень до іноземних держав
Повідомлення про вручення
1,5
Доставка посильним у країні призначення або доставка
посильним повідомлення про надходження відправлення
2,3
Вручення особисто
0,23
За заяву про повернення відправнику або зміну/виправлення
адреси
2
Поштовий переказ (при отриманні з-за кордону посилок із післяплатою)
Сума переказу (грн), понад – до включно
% від суми переказу
0 – 500
6,00%
500 – 1000
5,00%
1000 – 2000
4,00%
понад 2000, але не менш ніж 1 дол. США
2,00%

4
13
19
9,5

*Оплата здійснюється в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до
іноземної валюти, що встановлюється Національним банком України на дату надання послуги.
Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку затверджені рішенням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 07 серпня 2018 року № 414 та зареєстровані в Міністерстві
юстиції України від 31 серпня 2018 р. за № 987/32439 набувають чинності з 01.01.2019 року.
Тарифи діють по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження або здійснюють їх не в повному обсязі.
**За кожне відправлення з оголошеною цінністю понад плату за масу згідно з Граничними тарифами на універсальні
послуги поштового зв’язку на пересилання листів

