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ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Директор 
ТОВ «Нова Пошта» 
Климов В.В. 
_______________________ 

 

УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ТОВ «НОВА ПОШТА» 
 

1. ОСНОВНІ ПОСЛУГИ 
1.1. Послуги компанії – це доставка вантажів/пошти по всій території України за наступними 
технологіями: 

1.1.1. Від дверей відправника до дверей отримувача. Передбачає забір вантажу/пошти 
від місця знаходження Відправника і доставку вантажу до місця знаходження Отримувача. Якщо 
фактична вага вантажу перевищує 5 кг, то роботи з переміщення вантажу по складу, офісу, 
поверхам і таке інше, представником ТОВ «Нова Пошта» не проводяться.  

1.1.2. Зі складу до складу ТОВ «Нова Пошта». Послуга діє в населених пунктах, де є філія 
компанії. Передбачає прийом вантажу від Відправника на складі ТОВ «Нова Пошта» в місті 
Відправника, та видачу його Отримувачу на складі ТОВ «Нова Пошта» в місті Отримувача.  
1.2. Послуги надаються згідно діючих на момент відправлення вантажу/пошти тарифів та 
термінів доставки.  
1.3. До перевезення приймаються вантажі/пошти прямокутної форми належного пакування 
для збереження цілісності вантажу/пошти, які не містять виступаючих частин, що можуть 
пошкодити інший вантаж при його перевезенні та перевантажуванні.  
1.4. Доставка вантажу здійснюється відповідно до строків, зазначених в комерційній 
пропозиції (звичайні строки) на день відправлення вантажу. Строки доставки 
вантажу/поштових відправлень в супермаркети або торгівельні центри можуть перевищувати 
звичайні строки доставки вантажів до 2-х робочих днів. Перелік таких супермаркетів та 
торговельних центрів визначає ТОВ «Нова Пошта» одноосібно.  
 

2. ВИДИ ВАНТАЖУ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
2.1. Документи – розміром до 21 см * 30 см *2 см. Вкладаються у фірмовий конверт ТОВ «Нова 
Пошта»; 
2.2. Дрібний вантаж – максимальний розмір 25 см, фактична вага до 2 кг., об’єм до 2 дм3; 
Вкладаються у фірмовий пакет ТОВ «Нова Пошта»; 
2.3. Стандартна коробка – максимальний розмір 60 см, фактична вага до 30 кг; 
2.4. Стандартна палета – площа основи палети 0,8 м*1,2 м, висота до 1,7 м. Максимальна 
фактична вага 500 кг.  
2.5. Нестандартні вантажі. Нестандартні вантажі приймаються до перевезення лише за 
попередньою домовленістю з клієнтом, вартість розраховується за окремим тарифами, доставка 
відбувається в окремі терміни. До таких вантажів належать: 

2.5.1. Вантажі не прямокутної форми з виступаючими частинами, але які не можуть 
пошкодитись або пошкодити інший вантаж при транспортуванні та перевантаженні;  

2.5.2. Тяжкий та габаритний вантаж – від 30 до 800 кг фактичної ваги одного місця, з 
максимальним габаритом 2 м. Обов’язковою умовою здійснення перевезення вантажів 
фактичною вагою одного місця від 75 кг є розміщення його на піддоні.  

2.5.3. Довгі вантажі максимальної довжини – 4 м. Двоє інших вимірів (висота та ширина) не 
більше 10 см. Фактична вага до 10 кг.  

2.5.4. Плоскі вантажі – сума двох вимірів – до 3 м, третій – до 10 см. Фактична вага до 20 кг. 
2.5.5. Нестандартна палета – вантаж в палеті виступає за межі розмірів стандартної більше 

ніж на 10 см, палета площа основи, якої становить від 1 м2 до 4 м2. Фактична вага до 800 кг.  
 

3. ЗАБОРОНЕНІ ВАНТАЖІ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
3.1. Вантажі, що не відповідають параметрам, які зазначено в розділі 2 Умов перевезення 
вантажів ТОВ «Нова Пошта»; 
3.2. Вантажі, які можуть завдати шкоду іншим вантажам або працівникам компанії; 
3.3. Паспорта та інші документи, що підтверджують особу, пластикові картки, іноземна та 
національна валюта, акції, візи, антикваріат, азбест, тварини, наркотичні та психотропні 
препарати, вогнепальна зброя та її частини, боєприпаси, вогненебезпечні і вибухові речовини, 
хутро, рослини, порнографічні матеріали, слонова кістка, ювелірні вироби, дорогоцінне каміння, 
дорогоцінні метали та інші предмети, які заборонено чинним законодавством України. 
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4. УМОВИ ЗАБОРУ ВАНТАЖУ «ВІД ДВЕРЕЙ» 
4.1. Отримання від «Відправника» інформації про відправлення (відповідно до розділу 
8 даних Умов перевезення) та «Отримувача» вантажу; 
4.2. Можливість представника ТОВ «Нова Пошта» добратись пішки до адреси Відправника 
(для вантажів, вагою до 5 кг); 
4.3. Можливість під’їхати автомобілю ТОВ «Нова Пошта» до адреси Відправника (для 
вантажів, вагою від 5 кг);  
4.4. Наявність вантажників Відправника при відправленні вантажів, фактична вага яких 
складає більше 30 кг;  
4.5. Час передачі Відправником вантажу представнику ТОВ «Нова Пошта» повинен складати 
не більше 10 хв. – для вантажів до 5 кг, 15 хв. – від 5 до 500 кг, 20 хв. – від 500 кг і більше;  
4.6. Сплатити представнику ТОВ «Нова Пошта» за перевезення вантажу/пошти грошові 
кошти (провізну плату), якщо платником послуги виступає Відправник; 
4.7. Відправник зобов’язаний попередити Отримувача про строки доставки вантажу та умови 
перевезення вантажів. 
4.8. Відправник зобов’язаний передати вантаж для перевезення представнику ТОВ «Нова 
Пошта», належним чином упакований, промаркований, протягом робочого дня з 900 до 1700 – в 
будні; за спеціальним графіком – у вихідні та свята. 
 

5. УМОВИ СВОЄЧАСНОЇ ДОСТАВКИ ВАНТАЖУ «ДО ДВЕРЕЙ» 
5.1. Вірна адреса вантажоотримувача і вантажовідправника та дійсний номер телефону 
Отримувача (зазначається Відправником); 
5.2. Можливість представника ТОВ «Нова Пошта» добратись пішки до адреси Отримувача 
(для вантажів, вага яких до 5 кг); 
5.3. Можливість під’їхати автомобілю ТОВ «Нова Пошта» до адреси Отримувача (для вантажів, 
вага яких від 5 кг);  
5.4. Наявність Отримувача або його представника. Вантаж видається особі, яка знаходиться за 
адресою, вказаною в товарно-транспортній накладній, незалежно від того, чи зазначена вона як 
контактна особа;  
5.5. Наявність вантажників Отримувача при розвантаженні відправлення/вантажу, загальна 
фактична вага якого складає більше 30 кг; 
5.6. Час отримання вантажу не більше ніж 10 хв. – для вантажів до 5 кг, 15 хв. – від 5 до 500 кг, 
20 хв. – від 500 кг і більше; 
5.7. Сплатити представнику ТОВ «Нова Пошта» за перевезення вантажу/пошти грошові 
кошти (провізну плату), якщо платником послуги виступає Отримувач; 
5.8. Готовність Отримувача отримати вантаж протягом робочого дня з 900 до 1700 – в будні; за 
спеціальним графіком – у вихідні та свята.  
5.9. Для фізичних осіб - наявність паспорта (цивільного чи закордонного) або посвідчення 
водія у особи, яка отримує вантаж.  
5.10. Для юридичних осіб - наявність паспорта (цивільного чи закордонного) або посвідчення 
водія у особи, яка отримує вантаж. За відсутності паспорта або посвідчення водія, представнику 
ТОВ «Нова Пошта» повинна бути надана довіреність на особу, яка отримує вантаж, або товарно-
транспортна накладна скріплена печаткою юридичної особи та підписом представника такої 
юридичної особи.  
 

6. УМОВИ ЗАБОРУ ВАНТАЖУ «ВІД СКЛАДУ» ТОВ «НОВА ПОШТА» 
6.1. Отримання від «Відправника» інформації про відправлення та «Отримувача» вантажу; 
6.2. Сплатити представнику ТОВ «Нова Пошта» за перевезення вантажу/пошти грошові 
кошти (провізну плату), якщо платником послуги виступає Відправник. 
 

7. УМОВИ ОТРИМАННЯ ВАНТАЖУ НА СКЛАДІ ТОВ «НОВА ПОШТА» 
7.1. Повідомити працівнику ТОВ «Нова Пошта» номер товарно-транспортної накладної; 
7.2. Наявність паспорта (цивільного чи закордонного) або посвідчення водія, що 
підтверджують контактну особу, зазначену в товарно-транспортній накладній. Для юридичних 
осіб і фізичних осіб-підприємців наявність довіреності. Особа, не зазначена в товарно-
транспортній накладній, може отримати вантаж лише при наявності відповідно оформленої 
довіреності та документа, який засвідчує особу (паспорт або посвідчення водія);  
7.3. Сплатити представнику ТОВ «Нова Пошта» за перевезення вантажу/пошти грошові 
кошти (провізну плату), якщо платником послуги виступає Отримувач.  



 

Редакція  від: 06.07.10 

3 

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПРАВЛЕННЯ 
8.1. Адреса, телефон, назва компанії Відправника, контактна особа Відправника, час роботи і 
перерви в роботі Відправника; 
8.2. Місто, куди повинен бути доставлений вантаж; 
8.3. Адреса, телефон, назва Отримувача, контактна особа від Отримувача; 
8.4. Кількість місць; 
8.5. Точна вага (об’єм) вантажу, який необхідно перевезти; 
8.6. Опис вантажу, його упаковка, маркування, умови завантаження та розвантаження; 
8.7. Платник послуги перевезення;  
8.8. Форма розрахунку;  
8.9. Інші параметри, які можуть вплинути на якість, строки та вартість перевезення.  

 

9. ОГОЛОШЕНА ВАРТІСТЬ ВАНТАЖУ 
9.1. Оголошена вартість – це вартість вантажу, заявлена Відправником в товарно-

транспортній накладній. Ця вартість повертається тільки в разі пошкодження або втрати 
вантажу, з вини ТОВ «Нова Пошта». 

9.2. Мінімальна оголошена вартість вантажу складає 200 гривень.  
9.3. Оголошена вартість повинна дорівнювати реальній (ринковій) вартості вантажу. Якщо 

оголошена вартість вантажу перевищує 10000 грн., представник ТОВ «Нова Пошта» може 
вимагати документи, що підтверджують відповідність оголошеної вантажовідправником в 
товарно – транспортній накладній реальній вартості вантажу.  

9.4. Фактична (ринкова) вартість вантажу не повинна перевищувати 20000 грн. для 
вантажів вагою до 20 кг., 100000 грн. для вантажів вагою від 20 до 500 кг та 500000 грн. для 
вантажів вагою від 500 кг. У випадку перевищення вартості вантажу відповідним вимогам, 
ТОВ «Нова Пошта» залишає за собою право відмовитись від прийому вантажу до перевезення, 
якщо інше не обумовлено з Замовником в індивідуальному порядку.  
 

10. ВИМІР ВАГИ ВАНТАЖУ 
10.1. Вага вантажу може вимірюватися трьома способами: 
10.1.1. Фактична вага – використовується для всіх категорій вантажів. Визначається 

шляхом зважування вантажу на вагах;  
10.1.2. Об’ємна вага – використовується для об’ємних та відносно легких вантажів. 

Визначається шляхом використання формули (див. пункт 10.3);  
10.1.3. Палетна вага – використовується для громіздких посилок та палет, фактичною 

вагою вище 75 кг. Визначається шляхом використання формули (див. пункт 10.5);  
10.2. В товарно-транспортній накладній має бути вказаний найвищий показник ваги вантажу 

(сума ваги кожного місця), що визначений при зважуванні всіма трьома способами.  
10.3 Формула для розрахунку об’ємної ваги: 
 

Об’ємна вага [кг] = Довжина [см] х ширина [см] х висота [см] / 4000  
або об’ємна вага [кг] = об’єм вантажу [м3] х 250. 

 

10.4. Якщо вантаж має неправильну геометричну форму (має виступаючі частини), об’ємна 
вага вимірюється по крайнім габаритам вантажу. 

10.5. Формула для розрахунку палетної ваги: 

Вага палети      =  Площа основи палети [м2] * 425 кг 

Якщо палета має неправильну геометричну форму (має виступаючі частини), палетна вага 
вимірюється по крайнім габаритам палети. 

10.6. Вага вантажу визначається Відправником разом з представником ТОВ «Нова Пошта». 
При цьому ТОВ «Нова Пошта» залишає за собою право перевірити правильність зазначеної ваги 
Відправником (або з його слів) в товарно-транспортній накладній та змінити рахунок за 
перевезення вантажу.  

10.7. В розрахунках вартості послуг за перевезення вантажу використовується тільки 
найбільша вага вантажу.  

10.8. Вага кожного місця вантажу визначається окремо.  
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11. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ 
11.1. Послуга «Зворотня доставка». Передбачає доставку вантажу/пошти, зазначеного в 

товарно-транспортній накладній в полі «Зворотня доставка», Відправнику від Отримувача. Без 
здійснення оформлення зворотної доставки Отримувач не може отримати відправлення.  

11.2. Послуга «Суботня доставка». Передбачає доставку вантажів в суботу «до дверей» 
клієнта. Суботня доставка здійснюється за окремими тарифами та в окремі терміни. Перелік 
міст, в які здійснюється суботня доставка визначає ТОВ «Нова Пошта».  

11.3. Послуга «Виклик машини». Передбачає надання Відправнику, на обумовлений час, 
відповідний транспортний засіб під завантаження. За умови використання даної послуги 
розрахунок вартості послуг перевезення та час знаходження транспортного засобу на території 
Відправника здійснюється за окремими тарифами. Послуга надається Замовнику тільки при 
наявності індивідуальних домовленостей між Відправником та ТОВ «Нова Пошта».  

11.4. Послуга «Переадресація». Передбачає зміну типу послуги або адреси доставки вже 
оформленого вантажу. Послуга надається в окремі терміни та за окремими тарифами, згідно 
діючої комерційної пропозиції ТОВ «Нова Пошта».  

11.5. Послуга «Палетування». Передбачає формування палети співробітниками ТОВ «Нова 
Пошта». Формування палети являє собою надання піддона (розміром 1,2 м на 0,8 м) та 
постановка вантажу на цей піддон і згрупування в єдине ціле за допомогою плівки або іншого 
матеріалу. Послуга надається на складі ТОВ «Нова Пошта» згідно діючої комерційної пропозиції.  

11.6. Послуга «Доставка по місту». Передбачає отримання вантажу від Відправника в 
представництві ТОВ «Нова Пошта» і доставка цього вантажу Отримувачу в цьому ж 
представництві. Послуга надається в окремі терміни, згідно діючої комерційної пропозиції. 

11.7. Послуга «Підйом вантажу на поверх». Передбачає підйом вантажу на поверх при 
доставці до дверей. Маса одного місця вантажу не повинна перевищувати 75 кг та відстань від 
місця паркування автомобіля ТОВ «Нова Пошта» до будівлі не перевищує 50 м. Замовити 
послугу може тільки Відправник. Послуга надається лише в містах де є філія ТОВ «Нова Пошта». 

11.7. Послуга «Зберігання вантажу». Передбачає зберігання вантажу на складі ТОВ «Нова 
Пошта» 1 (один) календарний місяць з дня надходження вантажу.  

11.7.1. Безкоштовно вантаж може зберігатися на складі ТОВ «Нова Пошта» протягом 3-х 
робочих днів, включаючи день коли він повинен був бути забраний Отримувачем. 

11.7.2. Максимальний строк зберігання вантажу на складі ТОВ «Нова Пошта» складає 1 
(один) календарний місяць. Вартість зберігання вантажу на складі ТОВ «Нова Пошта» складає 
10 % від вартості послуги перевезення за кожний день зберігання. Якщо протягом 1 (одного) 
календарного місяця, починаючи з дня, коли він повинен був бути доставлений, вантаж не був 
витребуваний Відправником або Отримувачем, відповідальність за збереження вантажу 
ТОВ «Нова Пошта» перед клієнтом припиняється. ТОВ «Нова Пошта» має право розпорядитися 
таким вантажем на власний розсуд, в тому числі для компенсації вартості послуг зі збереження і 
перевезення цього вантажу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З  Умовами перевезення вантажів ТОВ «Нова Пошта» ознайомлено: 
__________________________________________________ 

(підпис та печатка підприємства, установи, організації) 


