
ТАРИФИ УКРПОШТА 

Тарифи дійсні з 01.01.19 
 
 

Універсальний поштовий калькулятор 

 Вартість пересилання (відділення-відділення), грн з ПДВ 

Вага 
(до вказаної 

включно) 

Найдовша 
сторона 

(до вказаної 
включно) 

У межах області 
до 4 днів 

(до 3 днів у межах міста) 

У межах України 
до 6 днів 

(до 4 днів між 
обласними 
центрами) 

Для відправлень до 10 кг 
застосовується формула: 

18 грн + (2,40 грн x фактичну вагу 
відправлень), крок тарифікації – 0,1 кг 

24 грн + (2,40 грн x 
фактичну вагу 

відправлень), крок 
тарифікації – 0,1 кг 

0,1 70 см 18,24 24,24 

0,25 18,72 24,72 

0,5 19,20 25,20 

1 20,40 26,40 

2 22,80 28,80 

5 30 36 

10 42 48 

15 50 55 

20 60 65 

30 80 85 

Додаткові послуги  

Доставка в село, смт Включена в тариф 

Адресний забір або доставка 15 

Зберігання відправлення понад 
7 календарних днів(за кожну добу) 

9 грн/доба, але не більше ніж 45 грн 

Повернення або досилання 
відправлення* 

2,4 грн x на фактичну вагу відправлення 

Повернення або досилання 
відправлення вагою 
понад 10 кг або відправлення із 
оголошеною цінністю* 
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 Вартість пересилання (відділення-відділення), грн з ПДВ 

Вага 
(до вказаної 

включно) 

Найдовша 
сторона 

(до вказаної 
включно) 

У межах області 
до 4 днів 

(до 3 днів у межах міста) 

У межах України 
до 6 днів 

(до 4 днів між 
обласними 
центрами) 

*У разі письмової відмови адресата від одержання або закінчення строку зберігання (30 календарних днів 
від дати надходження до ВПЗ) 

Оголошена цінність  

За оголошену цінність 1% від повної суми оголошеної цінності, але не менше 1 грн 

Післяплата  

до 2 000 грн включно 2 % від повної суми, але не менше ніж 10 грн 

понад 2 000 грн 1% + 8 грн 

у разі наявності договору 1% від суми, але не менше ніж 5 грн 

Відправлення, одна зі сторін якого перевищує 70 см, вважається громіздкими та оплачуються із 
застосуванням коефіцієнту 4 

Перелік населених пунктів, які при розрахунку тарифу прирівнюються до обласного центру та м. Києва, в області 
якого вони знаходяться, визначено у Додатку 1 
Аби розрахувати орієнтовну вартість доставки скористайтесь калькулятором тут. 
Розрахунок доставки за послугою УС Стандарт відправлень до 10 кг здійснюється за формулою: Плата за 
оформлення + (вартість за 1 кг * вага відправлення, з округленням до 100 гр), де: 

 Плата за оформлення – 18 грн (у межах області) 
 Плата за оформлення – 24 грн (по Україні) 
 вартість за 1 кг – 2,4 грн 

тарифи з ПДВ 
Наприклад, ви хочете відправити посилку вагою 1 кг 380 грам по Україні, її вартість (без оголошеної цінності) 
буде коштувати: 24+ (2,4*1,400)=27,36 грн. 
При оформленні відправлення в особистому кабінеті надається знижка 5%. 
Для клієнтів, з якими укладено договір про надання послуги з пересилання відправлень «Укрпошта Стандарт» 
(посилки масою понад 10 кг та посилки з оголошеною цінністю у межах України) та відправлення яких 
оформлені через «Особистий кабінет»/АРІ, встановлюється тариф знижений на 10% від діючих тарифів на 
послугу з пересилання відправлень «Укрпошта Стандарт». Цей знижений рівень тарифів не додається до інших 
можливих знижених рівнів тарифів. 
Для бізнес-клієнтів також доступні спеціальні умови тарифікації післяплати, використання додаткових 
послуг «Масовий кур’єрський забір» та інші. 
  



ТАРИФЫ 

Тарифы на пересылку внутренних отправлений в пределах Украины 

Посылка ¹  

Пересылка за посылку за 1 кг

в пределах области 3,40 2,70

в пределах Украины 5,60 4,00

¹ Посылка без объявленной ценности массой до 10 кг 
Тарифы на пересылку международных отправлений за пределы Украины 

Посылка ¹ 

Страна назначения ² Тариф, дол. США 

  за 1 кг 

 за посылку авиа- 
транспортом 

наземным (комбинированным SAL)
транспортом 

Азербайджан 12,00 2,80 2,60 

Беларусь 9,20 2,50 2,00 

Армения 13,70 2,45 2,05 

Грузия 11,20 3,00 2,80 

Казахстан 9,90 4,45 2,50 

Кыргызстан 9,90 3,30 2,30 

Молдова 13,00 2,80 2,50 

Таджикистан 8,70 3,25 2,20 

Туркменистан 7,75 2,85 1,95 

Узбекистан 14,00 3,60 2,65 

Россия 15,70 3,50 2,15 

Восточная Европа 13,70 2,50 2,10 

Центральная, Северная Европа 16,50 2,80 2,20 

Западная Европа 16,40 3,30 2,10 

Центральная Азия, Ближний Восток 14,00 2,60 2,00 

Северная Америка 10,80 5,80 3,30 

Восточная Азия 12,00 7,10 3,60 

Африка, Южная и Центральная Америка 14,50 7,00 5,50 



Австралия и Океания 10,40 11,50 6,00 

¹ Посылка без объявленной ценности. 
² Тарифы применяются согласно распределению иностранных государств на территории по тарифным зонам. 
  



Изображение 
марки 

Название марки и 
количество 
в листе, шт 

Номинал марки, 
грн 

Розничные и оптовые цены на 
маркированные листы 

художественных почтовых марок 
«Собственная марка» и 

немаркированный конверт 
«Собственная марка» 

Розничная 
цена за 1 
л., Грн. (с 

НДС) 

Оптовые 
цены за 1 л. 

* При 
реализации 
от 10 до 100 
листов, грн. 

(с НДС) 

Оптовые 
цены за 1 
л. * При 

реализации 
более 100 

листов, грн. 
(с НДС) 

  

Марка П-3 
«Киево-Печерская лавра» 

(22 марки) 

0.70 85.20 82.68 80.94 

  

Марка П-2 
«Цветы» 

(22 марки) 

0.70 85.20 82.68 80.94 

  

Марка П-1 
«Желаем счастья!» 

(22 марки) 

0.70 85.20 82.68 80.94 

  

Марка П-5 
«С Новым годом! С 

Рождеством Христовым!» 
(18 марок) 

1.00 108.60 81.47 76.02 

  

Марка П-6 
«Поздравительная» 

(22 марки) 

1.00 111.60 94.86 89.28 

  

Марка П-8 
«Петриковская роспись» 

(10 марок) 

с буквенным 
обозначением «V», 
что соответствует 

4.00 

112.80 78.96 73.32 

 

Марка П-11 «Украина — 
футбольная страна, г. Киев 

НСК» Олимпийский « 
(14 марок) 

с буквенным 
обозначением «V», 
что соответствует 

4.00 

138.00 131.10 124.20 

  
Марка П-12 «Украина — 

футбольная страна, 
г. Харьков. ОСК 
«Металлист» « 

(14 марок) 

с буквенным 
обозначением «V», 
что соответствует 

4.00 

138.00 131.10 124.20 



  
Марка П-13 «Украина — 

футбольная страна, 
г. Донецк.«Донбасс Арена» 

« 
(14 марок) 

с буквенным 
обозначением «V», 
что соответствует 

4.00 

138.00 131.10 124.20 

 

Марка П-16, П-18, П-20 
персонифицированная (28 

марок (1 изображение) 

с буквенным 
обозначением «V», 
что соответсвует 

4.00 грн 

207,00 186,30 175,92 

 

Марка П-16, П-18, П-21 
персонифицированная (28 
марок (2-28 изображений) 

с буквенным 
обозначением «V», 
что соответствует 

4.00 грн 

294,00 264,60 249,90 

  
Марка П-14 «Украина — 

футбольная страна, 
г. Львов. «Арена Львов» « 

(14 марок) 

с буквенным 
обозначением «V», 
что соответствует 

4.00 

138.00 131.10 124.20 

  
Немаркированный конверт 

к Собственной марке 
— 9.60 9.30 9.12 

 


