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Даний документ не є кінцевою версією і може бути змінений без 

попереднього попередження. Розробник не несе відповідальності за 

використання застарілих версій документа. 

1. Формат запиту до API 
Отримати доступ до API можна завдяки user token і authorization 

bearer. User token і authorization bearer необхідно отримати у 

додатку після підписання договору. Передача authorization bearer 

здійснюється у заголовку запиту в параметрі Authorization. 

Для передачі інформації в тілі запиту обов’язково використовується 

формат JSON. 

Запит складається з переліку обов’язкових параметрів 

 

 {query_type} – тип запиту: GET, POST, PUT, DELETE 

 Header: 'Authorization: Bearer {bearer_Uuid}' – параметр 

authorization bearer для авторизації 

 {app-name} – ecom/0.0.1 

 {request} – кінцева точка запиту до API, дивись нижче 

документацію. 

Для отримання останньої версії документації API необхідно 

виконати наступний запит:  

GET request on https://www.ukrposhta.ua/ecom/0.0.1/international-doc  

Приклад запиту виглядає наступним чином 

 

 

  

curl -X {query_type} header 'Content-Type: application/json' --header 

'Authorization: Bearer {bearer_Uuid}' 

'https://www.ukrposhta.ua/ecom/{app-name}/{request} 

curl -X GET --header 'Content-Type: application/json' --header 

'Authorization: Bearer 11111111-2222-3333-aaaa-bcdef1234567'  

'https://www.ukrposhta.ua/ecom/0.0.1/international-doc' 

https://www.ukrposhta.ua/ecom/0.0.1/doc
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2. Адреса 
Короткий опис. Адреса використовується при створенні клієнтів, 

поштових відправлень і т.д. Новоствореній адресі присвоюється 

персональний id. 

Зверніть увагу! Всі поля адреси в міжнародному відправленні 

необхідно заповнювати латинськими літерами. 

URI:/addresses 

Методи: GET, POST 

Таблиця 2.1. Параметри тіла JSON 

Параметр Тип Опис 
Обов’язко

вий 

Передаєт

ься у 

запиті 

country String 

Назва країни у форматі ISO 3166-1 Alpha-2. За замовчуванням 

у відправника вказується UA (Великі латинські літери, 2 

символи). 

Для відправлення типу Експорт+ для одержувача можливо 

вказати лише US (США). 

Так Так 

region String Назва області (не більше 45 символів) Ні Так 

district String Назва району (не більше 45 символів) Ні Так 

city String Назва населеного пункту (не більше 45 символів) Ні Так 

street String Назва вулиці (не більше 255 символів) Ні Так 

houseNu

mber 
String Номер будинку (не більше 15 символів) Ні Так 

apartme

ntNumbe

r 

String Номер квартири (не більше 15 символів) Ні Так 

descripti

on 
String Опис чи коментарі (не більше 255 символів). Ні Так 

foreignSt

reetHous

eApartm

ent 

String 
Вулиця, будинок і номер квартири. Параметр створено для 

зручності заповнення адреси в один рядок. 
Ні Так 

countrysi

de 
Boolean 

Позначення сільської місцевості (true/false). Використовується 

для прорахунку тарифікації, присвоюється автоматично на 

основі індексу (для відправлень в межах країни). 

Ні Ні 

detailedI

nfo 
String Частини адреси, зібрані в рядок через кому. 

Ні 
Ні 

id 
Number 

(long) 

Унікальний ідентифікатор адреси, присвоюється автоматично 

під час створення. 
Ні Ні 

postcode String Поштовий індекс (тільки цифри, 5 символів) Ні Ні 

created 

String 

(LocalDa

teTime) 

Дата та час створення адреси Ні Ні 

lastModif

ied 

String 

(LocalDa

teTime) 

Дата та час останньої зміни адреси Ні Ні 
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Приклад запиту/відповіді створення адреси 

ПРИМІТКА. Якщо в адресі використовуються лапки, для успішного 

виконання запиту необхідно вказати їх у вигляді \“ \”. Наприклад, 

"street":" Київська готель \"Казка\")". 

POST Request 

URI:/addresses 
{   
   "country":"PL", 
   "city":"Warsaw", 
   "region":"Warsaw", 
   "foreignStreetHouseApartment":"Warsawska 56, app 45" 
} 

Response 

Код відповіді: 200 

{   

   "id":310691, 

   "postcode":null, 

   "region":"Warsaw", 

   "district":null, 

   "city":"Warsaw", 

   "street":null, 

   "houseNumber":null, 

   "apartmentNumber":null, 

   "mailbox":"none", 

   "description":null, 

   "countryside":false, 

   "foreignStreetHouseApartment":"Warsawska 56, app 45", 

   "detailedInfo":"Польща, Warsaw, Warsawska 56, app 45", 

   "country":"PL", 

   "created":"2018-12-05T13:59:06", 

   "lastModified":"2018-12-05T13:59:06" 

} 

 

Для прикладу нижче наведені запити на: 

 отримання створеної адреси  

GET request on {url}/addresses/{id} 

 отримання країни створеної адреси англійською 

GET request on {url}/addresses/{id}/countryNameInLatin 
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3. Клієнт 
Короткий опис. Клієнт використовується в поштовому відправленні в 

якості відправника (sender) і одержувача (recipient). Контрагент може 

створити будь-яку кількість клієнтів. Для операцій з клієнтами 

використовується user token: /clients?token={token}. 

URI:/clients 

Методи GET, POST, PUT, DELETE 

Таблиця 3.1. Параметри тіла JSON 

Параметр Тип Опис 
Обов’язко

вий 

Передаєть

ся у запиті 

name String 

Ім’я клієнта (не більше 60 символів) є обов’язковим для 
юридичної особи та фізичної особи підприємця. Для фізичної 
особи формується з параметрів: firstName, middleName, 
lastName. В поле неможливо ввести спецсимволи, а також 
абревіатури (МФО, ЄДРПОУ, ЕГРПОУ, ІПН, ИНН, р/р, р\р – 
оскільки для них використовуються окремі поля). 
У Експорт+ ім’я відправника повинно бути вказано 
кирилицею. 

Так Так 

firstName String Ім’я фізичної особи (від 2 до 250 символів) Так Так 

lastName String Прізвище фізичної особи (від 2 до 250 символів) Так Так 

latinNam
e 

String 

Повне ім’я фізичної особи або назва компанії латинськими 
літерами.  
Якщо поле заповнено, його неможливо видалити. Можливо 
тільки оновити дані.  
**Якщо при створенні адреси клієнта вказана країна 
(крім UA), це поле необхідно обов’язково заповнити. 

Так** Так 

addressId 
Number 
(long) 

Ідентифікатор адреси, вказується Id попередньо створеної 
адреси 

Так Так 

phoneNu
mber 

String 
Телефонний номер клієнта (тільки цифри, не більше 25 

символів) 
Так Так 

edrpou* String 
ЄДРПОУ юридичної особи (тільки цифри, 5-8 символів). В базі 
можливо зберегти тільки валідний ЄДРПОУ. Перед створенням 
валідується згідно алгоритму. Сайт з алгоритмом перевірки. 

* Так 

tin* String 

Індивідуальний податковий номер для фізичних осіб і 
фізичних осіб підприємців (тільки цифри, для фізичних осіб 
10, для фізичних осіб підприємців 12 символів). Зберегти 

можливо тільки валідний ІПН. Перед створенням валідується 
згідно алгоритму. Сайт з алгоритмом перевірки. 

* Так 

type 
String 

(Enum) 

Тип клієнта. 
 INDIVIDUAL – фізична особа 
 COMPANY – юридична особа 
 PRIVATE_ENTREPRENEUR – фізична особа 

підприємець.  
За замовчуванням встановлено тип  COMPANY. Тип клієнта 

неможливо змінити. 

Ні Так 

middleNa
me 

String По батькові фізичної особи (від 2 до 250 символів) Ні Так 

uniqueRe
gistration
Number 

String Унікальний реєстраційний номер Ні Так 

addresse
s 

Array 
(List) 

 

Адреси клієнта. 
Має наступні поля: 

 uuid – унікальний ідентифікатор адреси створеного 
клієнта; 

 addressId - ідентифікатор адреси (див. поле addressId 
вище); 

 address – об’єкт адреси у створеному клієнті; 

Ні Так 

http://1cinfo.com.ua/Articles/Proverka_koda_po_EDRPOU.aspx
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
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 type – тип адреси (PHYSICAL - фізична або LEGAL – 
юридична); 

 main – позначення головної адреси клієнта. Клієнт 
може мати лише одну головну адресу. 

Якщо клієнт вказав декілька адрес, буде використовуватись 
та, в якої поле main – true. Див. розділ створення адреси. 

phones 
Array 
(List) 

Телефонні номери клієнта. 
Має наступні поля: 

 uuid – унікальний ідентифікатор телефонного номеру 
створеного клієнта; 

 phoneId – ідентифікатор номеру телефона клієнта 
(використовується для отримання номеру телефону за 
вказаним id); 

 phoneNumber – номер телефону; 
 type - тип телефонного номера клієнта (WORK – 

робочий або PERSONAL - особистий); 
 main – позначення основного номера телефону 

клієнта. Клієнт може мати лише один основний номер. 
Якщо клієнт вказав декілька телефонів, буде 

використовуватись той, у якого поле main має значення true. 

Ні Так 

bankAcco
unt 

String 

Розрахунковий рахунок у міжнародному форматі – IBAN, 29 
символів: 

 код України (UA) 
 контрольне число (2 цифри) 
 МФО банку (6 цифр) 
 номер рахунку 

Окремо код МФО банку не передається в запиті! 

Ні Так 

counterp
artyUuid 

String 
(uuid) 

Ідентифікатор контрагента, що створив даного клієнта. Цей 
uuid використовується для клієнта, відправлення, а також 
вказується при формуванні документів на відправлення. 

Ні Ні 

email String 

Електронна пошта клієнта. 
Для відправлень Експорт+ адреса електронної пошти 
відправника заповнюється обов’язково. 

Ні Так 

emails 
Array 
(List) 

Адреси електронної пошти клієнта. 

Має наступні поля: 
 uuid – унікальний ідентифікатор електронної пошти 

створеного клієнта; 
 email – електронна пошта 
 main – позначення основної адреси електронної пошти 

клієнта. Клієнт може мати лише одну основну адресу 
електронної пошти. 

Якщо клієнт вказав декілька адрес електронної пошти, буде 
використовуватись та адреса, у якої поле main – true. 

Ні Так 

postId String 
Унікальний ідентифікатор клієнта, що надається АТ 

«Укрпошта» 
Ні Ні 

externalI
d 

String Зовнішній ідентифікатор клієнта в базі контрагента Ні Так 

contactPe
rsonNam

e 
String Ім’я контактної особи Ні Так 

resident Boolean 
Резидент України. Якщо параметр resident має значення true, 
клієнт є резидентом України. При створенні клієнта параметру 

resident за замовчуванням присвоюється значення true. 
Ні Так 

uuid 
String 
(uuid) 

Унікальний ідентифікатор клієнта Ні Ні 

postPayP
aymentT

ype 

String 
(Enum) 

Тип відправлення післяплати. Встановлюється оператором 
відділення після перевірки інформації, наданої клієнтом. 
Приймає значення: 

 POSTPAY_PAYMENT_CASH_ONLY (тільки готівкою) 
 POSTPAY_PAYMENT_CASHLESS_ONLY (безготівковий 

переказ) 
 POSTPAY_PAYMENT_CASH_AND_CASHLESS (готівкою 

та безготівковим переказом) 
Якщо для клієнта встановлено CASH_ONLY, параметр 
transferPostpayToBankAccount не може мати значення true. 
Якщо встановлено  CASHLESS_ONLY, параметр 
transferPostpayToBankAccount не може мати значення false. 

Ні Ні 

checkOn
DeliveryA

llowed 
Boolean 

Огляд при врученні дозволено. Якщо поле має значення true – 
при створенні відправлення (всі види) клієнт може встановити 
огляд при врученні (див. поле «checkOnDelivery»). 

Ні Ні 
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За замовчуванням має значення: 
 для COMPANY - true 
 для PRIVATE_ENTREPRENEUR - true 
 для INDIVIDUAL – false 

GDPRRea
d 

Boolean 
Позначення для ознайомлення клієнта з загальним 
регламентом захисту даних. True – клієнт ознайомився з 
положеннями регламенту. За замовчуванням false. 

Ні Ні 

GDPRAcc
ept 

Boolean 
Позначення для згоди клієнта з положеннями загального 
регламента захисту даних. True – клієнт погодився з 
положеннями регламенту. За замовчуванням false. 

Ні Ні 

personal
DataAppr

oved 
Boolean 

Поле, що вказує на підверждення реквізитів, вкаханих 
клієнтом. True – реквізити клієнта вказано правильно та було 
підтверджено оператором. За замовчуванням false. 

Ні Ні 

 

 

 

Приклад запиту/відповіді створення клієнта 

POST Request  

URI:/clients?token={token}  

(Юридична особа) 
{   

   "name":"Vema LTD"    

   "latinName":"Vema LTD", 

   "uniqueRegistrationNumber":"0035", 

   "addressId":"{{AddressId}}", 

   "phoneNumber":"067 123 12 34", 

   "bankAccount":"UA073808050000000026000439806", 

   "edrpou":"40145721" 

} 

Response 

Код відповіді: 200 
{   

   "uuid":"708a5e18-9402-41da-bccc-4eabf205ceb3", 

   "name":"Vema LTD", 

   "firstName":null, 

   "middleName":null, 

   "lastName":null,  

   "latinName":"Vema LTD", 

   "postId":null, 

   "externalId":null, 

   "uniqueRegistrationNumber":"0035", 

   "counterpartyUuid":"ac188c68-179e-4850-b7f5-d12f39e95b79", 

   "addressId":546911, 

   "addresses":[   

      {   

         "uuid":"b48c0645-9871-4b14-ab85-a6b5ff7de5c8", 

         "addressId":546911, 

         "address":{   

            "id":546911, 

            "postcode":"103 00", 

* Якщо клієнт є юридичною особою або приватним підприємцем, при створенні клієнта 
обовязково необхідно вказати інд. податковий номер або ЄДРПОУ. Якщо жодне з цих полів 

не заповнено, виникне помилка при створенні відправлення. 
При створенні клієнта з типом «PRIVATE_ENTREPRENEUR» виконується валідація ІПН. В разі 
створення клієнта з типом «COMPANY» виконується валідація ЄДРПОУ. 
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            "region":"Velkopopovice", 

            "district":null, 

            "city":"Prague", 

            "street":null, 

            "houseNumber":null, 

            "apartmentNumber":null, 

            "mailbox":"none", 

            "description":null, 

            "countryside":false, 

            "foreignStreetHouseApartment":"krusovice strt 56, app 45", 

            "detailedInfo":"Чехія, 103 00, Velkopopovice, Prague, krusovice strt

 56, app 45", 

            "created":"2018-12-05T18:10:55", 

            "lastModified":"2018-12-05T18:10:55", 

            "country":"CZ" 

         }, 

         "type":"PHYSICAL", 

         "main":true 

      }, 

      {   

         "uuid":"5e478f84-b108-45f8-85fe-e23f80b6c15d", 

         "addressId":546910, 

         "address":{   

            "id":546910, 

            "postcode":"00-030", 

            "region":"pshe", 

            "district":"little ukraine", 

            "city":"Warsaw", 

            "street":"Warsawska", 

            "houseNumber":"56", 

            "apartmentNumber":"45", 

            "mailbox":"none", 

            "description":"none", 

            "countryside":false, 

            "foreignStreetHouseApartment":"Warsawska 56, 45", 

            "detailedInfo":"Польща, 00-

030, pshe, little ukraine, Warsaw, Warsawska 56, 45, none", 

            "created":"2018-12-05T18:10:55", 

            "lastModified":"2018-12-05T18:10:55", 

            "country":"PL" 

         }, 

         "type":"PHYSICAL", 

         "main":false 

      } 

   ],  

   "phoneNumber":"+380671231234", 

   "phones":[   

      {   

         "uuid":"d5e8af78-cda2-44ee-bc2a-9fc6efe6b043", 

         "phoneNumber":"+380671231234", 

         "type":"PERSONAL", 

         "main":true, 

         "phoneId":24645 

      } 
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   ], 

   "email":"", 

   "emails":[   

 

   ], 

   "type":"COMPANY", 

   "postPayPaymentType": "POSTPAY_PAYMENT_CASH_ONLY", 

   "edrpou":"40145721", 

   "bankAccount":"UA073808050000000026000439806", 

   "contactPersonName":null, 

   "resident":true, 

   "GDPRRead":false, 

   "GDPRAccept":false, 

   "personalDataApproved":false, 

   "checkOnDeliveryAllowed": true 

} 

 

Приклад запиту/відповіді зміни клієнта 

PUT Request  

URI:/clients/{client_uuid}?token={token} 
{   

   "nameEn":"Vema123 LTD", 

   "phoneNumber":"0671231235" 

} 

Response 

Код відповіді: 200 
{   

   "uuid":"708a5e18-9402-41da-bccc-4eabf205ceb3", 

   "name":"Vema LTD", 

   "firstName":null, 

   "middleName":null, 

   "lastName":null, 

   "latinName":"Vema LTD", 

   "postId":null, 

   "externalId":null, 

   "uniqueRegistrationNumber":"0035", 

   "counterpartyUuid":"ac188c68-179e-4850-b7f5-d12f39e95b79", 

     "addressId":546911, 
   "addresses":[   

      {   

         "uuid":"b48c0645-9871-4b14-ab85-a6b5ff7de5c8", 

         "addressId":546911, 

         "address":{   

            "id":546911, 

            "postcode":"103 00", 

            "region":"Velkopopovice", 

            "district":null, 

            "city":"Prague", 

            "street":null, 

Увага! Щоб створити клієнта з банківським рахунком у форматі IBAN, 

потрібно вказати лише поле bankAccount. 
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            "houseNumber":null, 

            "apartmentNumber":null, 

            "mailbox":"none", 

            "description":null, 

            "countryside":false, 

            "foreignStreetHouseApartment":"krusovice strt 56, app 45", 

            "detailedInfo":"Чехія, 103 00, Velkopopovice, Prague, krusovice strt 

56, app 45", 

            "created":"2018-12-05T18:10:55", 

            "lastModified":"2018-12-05T18:10:55", 

            "country":"CZ" 

         }, 

         "type":"PHYSICAL", 

         "main":true 

      }, 

      {   

         "uuid":"5e478f84-b108-45f8-85fe-e23f80b6c15d", 

         "addressId":546910, 

         "address":{   

            "id":546910, 

            "postcode":"00-030", 

            "region":"pshe", 

            "district":"little ukraine", 

            "city":"Warsaw", 

            "street":"Warsawska", 

            "houseNumber":"56", 

            "apartmentNumber":"45", 

            "mailbox":"none", 

            "description":"none", 

            "countryside":false, 

            "foreignStreetHouseApartment":"Warsawska 56, 45", 

            "detailedInfo":"Польща, 00-

030, pshe, little ukraine, Warsaw, Warsawska 56, 45, none", 

            "created":"2018-12-05T18:10:55", 

            "lastModified":"2018-12-05T18:10:55", 

            "country":"PL" 

         }, 

         "type":"PHYSICAL", 

         "main":false 

      } 

   ],    

"phoneNumber":"+380671231235", 

   "phones":[   

      {   

         "uuid":"d5e8af78-cda2-44ee-bc2a-9fc6efe6b043", 

         "phoneNumber":"+380671231234", 

         "type":"PERSONAL", 

         "main":false, 

         "phoneId":24645 

      }, 

      {   

         "uuid":"d5e8af78-cda2-44ee-bc2a-9fc6efe6b035", 

         "phoneNumber":"+380671231235", 

         "type":"PERSONAL", 
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         "main":true 

      } 

   ], 

   "email":"", 

   "emails":[   

 

   ], 

   "type":"COMPANY", 

   "postPayPaymentType": "POSTPAY_PAYMENT_CASH_ONLY", 

   "edrpou":"40145721", 

   "bankAccount":" UA073808050000000026000439806", 

   "contactPersonName":null, 

   "resident":true, 

   "GDPRRead":false, 

   "GDPRAccept":false, 

   "personalDataApproved":false, 

   "checkOnDeliveryAllowed": true 

} 

 

 

Приклад запиту/відповіді створення декількох клієнтів 

POST Request  

URI:/clients?token={token}  
[   
   {   
      "name":"ПРаТ Василій Пупкін", 
      "uniqueRegistrationNumber":"002", 
      "addressId":"{firstAddressId}", 
      "phoneNumber":"0954623442", 
      "bankAccount":" UA073808050000000026000439806" 
   }, 
   {   
      "name":"ПРаТ Іван Іванов", 
      "uniqueRegistrationNumber":"003", 
      "addressId":"{firstAddressId}", 
      "phoneNumber":"0954623443", 
      "bankAccount":" UA073808050000000026000439807" 
   }, 
   {   
      "name":"ПРаТ Петро Петров", 
      "uniqueRegistrationNumber":"004", 
      "addressId":"{firstAddressId}", 
      "phoneNumber":"0954623444", 
      "bankAccount":" UA073808050000000026000439808" 
   } 
] 

Response 

Код відповіді: 200 
[Масив зі створеними клієнтами. Докладніше див. попередні запити] 
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3.1. Перевірка коректності введення номеру телефону 

 
Приклад запиту на отримання некоректних телефонів 

GET Request  

URI:/phones/worldwide/prohibited?token={token} 
 

Response 

Код відповіді: 200 

[Список заборонених телефонів] 

 

Приклад запиту перевірки правильного вводу телефону 

GET Request  

URI:/phones/worldwide/prohibited/1234567?token={token} 
 

Response 

Код відповіді: 200 

{   

   "phone":"1234567", 

   "fromDate":"2018-12-05", 

   "worldwide": true 

} 

 

Для прикладу нижче наведені запити на: 

 отримання створених клієнтів за externalId 

GET request on {url}/clients/external-id/{externalId}?token={token} 

 видалення телефонного номера клієнта 

DELETE request on {url}/client-

phones/{phoneNumberUuid}?token={token} 

Дозволяється видалити тільки телефон, у якого параметр main – false 

Тіло відповіді порожнє. 

 отримання всіх телефонних номерів клієнта  

GET request on {url}/client-

phones?token={token}&clientUuid={clientUuid} 

 видалення адреси клієнта 

DELETE request on {url}/client-addresses/{addressUuid}?token={token} 

Адресу можливо видалити тільки, якщо вона не є основною (параметр 

main – false). 

Тіло відповіді порожнє. 

 отримання всіх адрес клієнта 
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GET request on {url}/client-

addresses?token={token}&clientUuid={clientUuid} 

 видалення електронної пошти клієнта 

DELETE request on {url}/client-emails/{emailUuid}?token={token} 

Адресу email можливо видалити тільки, якщо вона не є основною 

(параметр main має значення false). Тіло відповіді порожнє. 

 отримання всіх адрес email клієнта 

GET request on {url}/client-

emails?token={token}&clientUuid={clientUuid} 

 отримання клієнта за телефонним номером 

GET request on 

{url}/clients/phone?token={token}&countryISO3166=UA&phoneNumber={p

honeNumber} 

Код відповіді: 200 
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4. Міжнародне поштове відправлення 
Короткий опис. Створення поштового відправлення — це основний 

бізнес-процес цього API. Поштове відправлення при будь-яких 

операціях приймає токен автентифікації контрагента в якості query-

параметра. Для операцій з відправленнями використовується user 

token: /shipments?token={token}. При створенні поштового 

відправлення отримувач і відправник вказуються у вигляді вкладеного 

JSON. При створенні відправлення відправник може вказати додаткову 

інформацію про отримувача, яка відображається на друкованих формах. 

У поточному релізі поштове відправлення може містити лише одну 

посилку (parcel). Параметри відправлення заповнюються на основі 

даних посилки (weight (маса), length (довжина), declaredPrice 

(оголошена цінність) і т. д.). Сума доставки розраховується при 

створенні поштового відправлення та відображається у тілі відповіді як 

параметр "deliveryPrice".   

Для створення міжнародного відправлення параметр international 

повинен бути true, а об'єкт internationalData не повинен мати значення 

null. Для друку форм CN22, CN23 посилка (parcel) повинна містити 

колекцію parcelItems (з описом вмісту поштового відправлення). 

URI:/shipments 

Методи GET, POST, PUT 

Таблиця 4.1. Параметри тіла JSON 

Параметр Тип Опис 
Обов’язко

вий 

Передаєт

ься у 

запиті 

type String 

Тип відправлення. 
Для міжнародної пошти параметр type може мати значення: 

 INTERNATIONAL – міжнародне відправлення; 
 INTERNATIONAL_CONSIGNMENT – консигнація (див. 

розділ Консигнація); 

 INTERNATIONAL_EXPORT_PLUS – відправлення до 
США Експорт+ (див. розділ Експорт+). 

За замовчуванням – EXPRESS. 

Так Так 

package
Type 

String 

Тип міжнародного відправлення: 
 LETTER – лист (не може мати заявленої цінності, 

declaredPrice);  
 BANDEROLE – бандероль (не може мати заявленої 

цінності – declaredPrice, обовязково необхідно 
заповнити parcelItems);  

 SMALL_BAG – дрібний пакет (повинен мати 
рекомендований статус tracked: true, не може мати 
заявленої цінності, declaredPrice); 

 PARCEL – посилка (може мати заявлену цінність). 
 DECLARED_VALUE – відправлення з оголошеною 

цінністю, declaredPrice не може мати значення 0 або 
null.  
Відправлення з оголошенною цінністю неможливо 
створити до Росії, якщо вказана післяплата. 

Для відправлень з типом INTERNATIONAL_EXPORT_PLUS 
можливо вказати лише PARCEL. 

Так Так 

sender 
JSON 
object 

Інформацію про відправника можливо заповнити вручну або 
вказавши uuid відправника (всі поля аналогічні полям при 

Так Так 
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створені клієнта). Якщо відправник юридична особа або 
фізична особа підприємець, поле tin або edrpou повинно бути 
заповнене. У відправника обов’язково повинен бути 
вказаний номер телефону. 

recipient 
JSON 
object 

Інформацію про отримувача можливо заповнити вручну або 
вказавши uuid отримувача (всі поля аналогічні полям при 
створені клієнта). 

Так Так 

senderA
ddressId 

Number 
(Long) 

Ідентифікатор адреси відправника. Якщо у клієнта не вказана 
та, чи інша адреса, її ідентифікатор неможливо вказати в 
даному полі. При створенні міжнародного відправлення 
дозволяє вибрати адресу латиною, якщо таку адресу було 
створено відправнику. 

Так Так 

recipient
Email 

String Додаткова адреса електронної пошти Так Так 

deliveryT
ype 

String 

Тип доставки. Використовується 4 основних типи доставки: 
 W2D відділення-двері 
 W2W відділення-відділення 
 D2W двері-відділення 
 D2D двері-двері 

Так Так 

weight 
Number 

(Int) 

Вага відправлення (тільки цифри). Вказується вага в грамах. 
Максимальна вага відправлення 30 000 грам. Один з основних 
параметрів при розрахунку ціни. Вага відправлення повинна 
бути більше нуля. 

Так Так 

length 
Number 

(Int) 

Довжина відправлення (тільки цифри). Вказується довжина в 
сантиметрах. Один з основних параметрів при розрахунку 
ціни, вказується найдовша сторона. Довжина відправлення 
повинна бути більше нуля. Діють обмеження1.  

Якщо відправлення має тип PARCEL, а його довжина перевищує 
71 см, розрахунок вартості виконується з урахуванням 
коефіцієнту за великогабаритне відправлення 
(calculationDescription. priceOversize rate) 

Так Так 

parcels 
Array 
(Set) 

Параметри посилки. Містить поля: 
 uuid – унікальний ідентифікатор масиву параметрів 

відправлення; 
 name – назва; 
 parcelNumber – номер місця (для багатомісних 

відправлень в межах країни); 
 barcode – ШКІ відправлення; 
 weight – вага відправлення в грамах; 
 length – довжина в см; 
 width – ширина в см; 
 height – висота в см; 
 declaredPrice – оголошена цінність у гривні; не може 

бути більшою ніж сума полів "value" (заповнюється 
для всіх parcelitem). Оголошена цінність вказується в 
гривні, а "value" може бути вказана в 4 валютах 
(USD, EUR, RUB, UAH). 

 parcelItems – масив з описом параметрів вкладених 
позицій (див. опис далі); для Експорт+ кількість 
parcelItems не повинна біти більше 8; 

 description – опис. 
 
Поля width та height потрібно вказувати обов’язково! Ширина 
та висота може бути рівною 0, проте їх необхідно передавати 
у запиті. 

Так Так  

parcelIte

ms 

Array 

(Set) 

Позиції відправлення. При створені позиції необхідно вказати 
обов’язкові поля: 

 weight, 
 length, 

Так Так 

                                                           
1 Граничні розміри для листів, бандеролей, дрібних пакетів, міжнародного відправлення з оголошеною цінністю. 

Будь-яка сторона не повинна перевищувати 60 см, а сума всіх розмірів – 90 см. Для рулонів: сума довжини і подвійного 

діаметра рулону не повинна перевищувати 104 см, а найбільший розмір – 90 см. Якщо відправлення громіздке 

(bulky:true), найбільша сторона не повинна перевищувати 200 см, а сума довжин – 300 см. 
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 value – вартість товару для митниці (заповнюються 
обов’язково). 
У відправленні Експорт+ оголошена цінність для 
документів повинна бути рівна 0, для інших 
відправлень не повинна перевищувати 800 дол. 
США. 

та додаткові: 
 description – опис (обов’язкове для Експорт+), 
 quantity – кількість, 
 countryOfOrigin – назва країни  походження у 

форматі ISO 3166-1 Alpha-2, 
 currencyCode – назва валюти, у якій вказується 

оціночна вартість позиції відправлення у форматі ISO 
4217. 

 latinName – назва позиції відправлення латинськими 
літерами. Обов’язково заповнюється для 
міжнародних відправлень. 

 name – назва позиції. Для відправлень Експорт+ 
поле повинно містити назву кирилицею, в іншому 
випадку виникне помилка. 
Для звичайних міжнародних відправлень, якщо поле 
name у запиті порожнє, воно копіюється з поля 
latinName. 
Назва позиції відправлення відображається у форматі 
«latinName/name». 

Для міжнародних відправлень обов’язковим є лише поле 
latinName. Для відправлень Експорт+ обов’язковими є як  

latinName, так і name. 
Для оновлення даних обовязково слід вказувати uuid 
потрібного елемента parcelItem. 
 
Також містить поля: 

 uuid – унікальний ідентифікатор позиції 
відправлення; 

 hsCode – код ТНЗЕД; 
 countryOfOrigin – країна відправника; 
 currencyCode – кодове позначення валюти, у якій 

вказується вартість. 
Параметри позиції використовуються як основні у 
відправленні. Відправлення може мати не більше 4 позицій. 
Вага та оголошена цінність позицій буде підсумовуватись, 
вага усіх позицій не може перевищувати загальну вагу 
відправлення. Заповнена інформація відображається на 
митних деклараціях CN22 та CN23. 

internati
onalData 

JSON 
Object 

Об’єкт, що містить параметри міжнародного відправлення. Так Так 

uuid 
String 
(uuid) 

Унікальний ідентифікатор створеного відправлення  Ні Ні 

recipient
Phone 

String 
Додатковий телефонний номер отримувача. Якщо поле 

заповнено, номер стає основним і відображається в 
документах 

Ні 
Так 

recipient
AddressI

d 
String Ідентифікатор адреси отримувача Ні Так 

returnAd
dressId 

String 
Адреса повернення. Вказується додатково. Якщо параметр 

returnAddressId не вказано, буде використана основна 
адреса, у якої поле main має значення true 

Ні Так 

shipmen
tGroupU

uid 

String Ідентифікатор групи відправлень, якщо відправлення групове Ні Так 

externalI
d 

String Зовнішній ідентифікатор відправлення в базі контрагента Ні Так 

onFailRe
ceiveTyp

e 
String 

Дії з відправленням, якщо отримувач не забрав його. Якщо 
поле не вказано, за замовчуванням встановлюється значення 

RETURN. 
 RETURN – повернути відправнику; 
 RETURN_IMMEDIATELY – одразу повернути 

відправнику; 
 PROCESS_AS_REFUSAL – знищити посилку. 

Ні Так 
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barcode String 

Штрих-код посилки. Присвоюється тільки для рекомендованих 

бандеролей, рекомендованих листів, рекомендованих дрібних 

пакетів, відправлень з оголошеною цінністю, посилок (з та без 

оголошеної цінності) 

Ні Так 

width 
Number 

(Int) 
Ширина відправлення (тільки цифри). Ширина вказується в 

сантиметрах. 
Ні Так 

height 
Number 

(Int) 
Висота відправлення (тільки цифри). Висота вказується в 

сантиметрах. 
Ні Так 

declared
Price 

Number 
(BigDeci

mal) 
Оголошена вартість відправлення  Ні Так 

deliveryP
rice 

Number 

(BigDeci
mal) 

Розрахована ціна доставки в гривнях, формується на основі 
тарифів АТ «Укрпошта»  

Ні Так 

deliveryP
riceUa 

Number 
(BigDeci

mal) 

Складова тарифу на пересилання по території України, яка 
обкладається ПДВ. Для міжнародних відправлень з типом 

SMALL_BAG, PARCEL, DECLARED_VALUE 
Ні Ні 

deliveryP
riceCurr 

Number 
(BigDeci

mal) 
Заявлена ціна відправлення у валюті. Ні Ні 

rawDeliv
eryPrice 

Number 
(BigDeci

mal) 
Ціна відправлення без урахування знижок, ПДВ та ін. Ні Ні 

postPay 
Number 
(BigDeci

mal) 

Сума післяплати в гривні. Не може бути більшою ніж 
оголошена вартість. Сума післяплати повинна біти більшою за 

1 або null. 
Ні Так 

postPay
Uah 

Number 
(BigDeci

mal) 
Сума післяплати в гривнях. Ні Ні 

currency
Exchang
eRate 

Number 
(Float) 

 

Курс валют (для розрахунку вартості міжнародних 
відправлень у гривні на момент створення відправлення, за 

даними НБУ) 
Ні Ні 

currency
Code 

String 
Код валюти для міжнародних відправлень (за замовчуванням 

– USD) 
Ні Так 

postPay
Currency

Code 
String 

Код валюти для міжнародних відправлень, заповнюється 
автоматично, залежно від країни. Країни, в які дозволяється 

пересилати післяплату, вказані нижче. 
Ні Ні 

discount
s 

Array 
(List) 

Клієнтська знижка. Якщо у клієнта або контрагента є знижка, 
вона автоматично присвоюється відправленню. Може 
складатися з декількох json об’єктів. 

 name – назва знижки 
 fromDate – дата початку дії знижки 
 toDate – дата кінця дії знижки 
 value – розмір знижки 
 category – категорія знижки 
 type – тип знижки, BASE – базова, MODIFIER – 

знижка модифікатор. 
Не застосовується для відправлень з типом Експорт+. 

Ні Ні 

lastModif
ied 

String 
(LocalDa
teTime) 

Дата внесення останніх змін у відправлення. Дата і час 
вказуються у форматі "2019-06-12T12:31:56"  

Ні Ні 

descripti
on 

String Опис чи коментарі (не більше 255 символів). Ні Так 

statusTr
ackings 

Array 
(List) 

Трекінг відправлення Ні Ні 

paidByR
ecipient 

Boolean 
 

Оплата за відправлення при отриманні. True – оплата 
отримувачем, false – оплата відправником.  

За замовчуванням має значення false 
Ні Так 

bulky 
Boolean 

 
Помітка громіздка посилка. True – громіздка, false – не 

громіздка. За замовчуванням – false 
Ні Так 

bees Boolean Помітка бджоли. За замовчуванням – false Ні Так 

recomm
ended 

Boolean 
 

Відправлення з повідомленням про отримання (внутрішня 
пошта) 

Ні Так 

sms 
Boolean 

 

Sms повідомлення про прибуття посилки. Якщо значення, true 
отримувачу надійде повідомлення. За замовчуванням – false. 

(Послуга за якою стягується додаткова плата. Докладніше 
див. на сайті ukrposhta.ua) 

Ні Так 
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lifecycle 
JSON 
object 

Життєвий цикл статусів відправлення. Містить поля:  

 status – статус відправлення; 

 statusDate – час присвоєння останнього статусу. 

Після створення відправлення status змінюється на CREATED. 
Після реєстрації відправлення status – REGISTERED 

Ні Ні 

postPay
Delivery

Price 
String Ціна пересилання післяплати Ні  

postPayP
aidByRec

ipient 
Boolean 

Сторона, що сплачує плату за пересилання післяплати. Якщо 
значення true, суму сплачує отримувач. Якщо false, сплачує 
відправник. За замовчуванням postPayPaidByRecipient – true 

Ні Так 

calculati
onDescri

ption 
String 

Опис розрахунку, в якому докладно вказується, на основі 
яких складових було сформовано вартість поштового 
відправлення: 

 price – сумарна вартість доставки відправлення; 

 destination country – країна отримувача; 
 delivery type – тип доставки; 
 weight tariff – тариф за вагу відправлення; 
 bulky – доплата за громіздке відправлення; 
 notification – доплата за повідомлення;  
 with_vat – опис розрахунку вартості відправлення з 

ПДВ з урахуванням частки за доставку територією 
України. 

 priceOversize rate – коефіцієнт розрахунку 
великогабаритного міжнародного відправлення. 

Для Експорт+: 

spaceDimensionsSum – сума сторін відправлення (обхват); 

usdPricePartWithoutVat – вартість доставки у дол. США без 
ПДВ; usdPricePartWithVat – вартість доставки у дол. США з 
ПДВ 

Ні Ні 

priceCha
ngedInP
ostOffice 

Boolean 
Поле, що вказує, чи змінювали ціну відправлення у 

відділенні (відображається тільки у разі зміни ціни у 
віділенні). 

Ні Ні 

spaceDi
mension

sSum 

Number 
(Int) 

Обхват відправлення – сумма сторін відправлення для 

Експорт+. Розраховується за флормулою Lо = L + 2W+2H, 
см. Не повинно перевищувати 330 см. 

Ні Ні 

exportPl
us 

JSON 
Object 

Інформація про відправлення типу Експорт+. Докладніше 

див. Розділ 5. 
Ні Так 
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Таблиця 4.2. Параметри об’єкту internationalData 

Параметр Тип Опис 
Обов’язк

овий 

Використ

овується 

у формах 

tracked Boolean 
Відправлення з ШКІ, яке можна відстежити. Статус 

рекомендовано можуть мати листи, бандеролі та дрібні 
пакети. 

Так Ні 

uuid 
String 
(uuid) 

Унікальний ідентифікатор об’єкту. Ні Ні 

transpor
tType 

String 

Тип доставки. Може мати наступні значення: 

 GROUND – наземна комбінована доставка; 
 AVIA – доставка літаком. 

Для відправлень Експорт+ можливо вказати лише тип AVIA. 

За замовчуванням має значення GROUND. 

Ні Ні 

withDeli
veryNotif
ication 

Boolean 

Послуга “Повідомлення про вручення реєстрованого 
поштового відправлення, відправлення з оголошеною 

цінністю, посилки, дрібного пакету”. За замовчуванням 
встановлено false. 

Ні Ні 

byCourie
r 

Boolean 

Послуга “Доставка посильним у країні призначення вихідних 
поштових відправлень, посилок (за бажанням відправника) 

або доставка посильним адресату повідомлення про 
надходження відправлень”. За замовчуванням має значення 

false. 

Ні Ні 

category
Type 

String 

Категорія відправлення: 
 GIFT – подарунок; 
 COMMERCIAL_SAMPLE – комерційний зразок; 
 RETURNING_GOODS – повернення товару; 
 DOCUMENTS – документи;  
 SALE_OF_GOODS – продаж товарів; 
 MIXED_CONTENT – змішаний вміст відправлення 

(додатково слід заповнити поле explanation). 

Ні 
 

СN23, 
СN22 

w2d Boolean 

Послуга “Вручення рекомендованого відправлення особисто”. 
За замовчуванням false. Якщо параметр w2d – true, параметр 
послуги withDeliveryNotification також повинен мати значення 

true 

Ні 
 Ні 

cancelOr
Change 

Boolean 

Послуга “За заяву про повернення відправнику поштового 
відправлення, поштового переказу або зміну чи виправлення 

адреси”. За замовчуванням – false. 

Ні 
 

Ні 

licenceN
umber 

String 
Номер ліцензії (якщо є). Ні  

 
СN23 

certificat
eNumber 

String 
Номер сертифіката (якщо є). Ні  

 
СN23 

invoiceN
umber 

String 
Номер рахунка (якщо є). 

Ні  СN23 

explanati
on 

String 
Пояснення. Обов’язково заповнювати, якщо категорія 

відправлення MIXED_CONTENT. Ні СN23 

commen
ts 

String 
Примітки 

Ні CN23 

parcelQu
antity 

Number 
(int) 

Кількість посилок 
Ні CP71 

certificat
eAndInv
oiceQua

ntity 

Number 
(int) 

Кількість сертифікатів і рахунків 
Ні CP71 

declared
PriceSDR 

Number 
(float) 

Оголошена цінність в СПЗ (спеціальне право запозичення). 
Заповнюється автоматично з використанням офіційного курсу 

НБУ 
Ні CP71 

avia Bulean Не використовується Ні Ні 

taxes 
Number 
(float) 

Тарифи Ні CP71 
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aviaRetu
rn 

Boolean 

Повернути відправлення авіатранспортом. Якщо aviaReturn – 
true, повернути відправлення авіатранспортом. Якщо  

aviaReturn – false, повернути відправлення (комбінованим 
SAL) транспортом. За замовчуванням – false. 

Ні CP71 

daysFor
Return 

Number 
(int) 

К-сть днів на повернення. За замовучуванням має значення 
30 днів. 

Ні CP71 

consign
ment 

Boolean Консигнація. За замовчуванням false. Ні CP71 

onlyPrint
edIssues 

Boolean 
Тільки друковані видання для бандеролей. На адресному 

ярлику друкується як відмітка Imprimes 
Ні DL, C6 

directFlig
ht 

Boolean 

Доставка прямим рейсом. Використовується для відправлень: 
 Тип SMALL_BAG; 
 Країна США; 
 Тип доставки AVIA. 

На формі СN22 позначається великою буквою «Е» в правому 
куті. 

Ні СN22 

 

Послугу "післяплата" можливо вказати для наступних країн:  

БІЛОРУСЬ – USD (долар США) 

КАЗАХСТАН – KZT (казахстанський тенге) 

МОЛДОВА – MDL (молдовський лей) 

РОСІЯ – RUB (російський рубль) 

ЧЕХІЯ – CZK (чеська крона) 

 

 
  

Увага! Якщо валюта післяплати не вказана, поле postPayCurrencyCode 

заповнюється автоматично залежно від країни. 
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Приклад запиту/відповіді створення дрібного пакету 

POST Request  

URI:/shipments?token={token}  
{ 

   "sender":{ 
      "uuid":"{{clientPeCounterpartyWdUuid}}" 
    
}, 
   "recipient":{ 
      "uuid":"{{clientMaliAddressIdUuid}}" 
    
}, 
   "senderAddressId":"{{countrysideVeseleAddressEngId}}", 
   "packageType":"SMALL_BAG", 
   "onFailReceiveType":"PROCESS_AS_REFUSAL", 
   "parcels":[ 
      { 
         "name":"Parcel", 
         "weight":2000, 
         "length":30, 
         "parcelItems":[ 
            { 
               "latinName":"Shirt", 
               "description":"Blue shirtr", 
               "quantity":1, 
               "weight":80, 
               "value":28000, 
               "countryOfOrigin":"CN", 
               "hsCode":102030605089 
             
}, 
            { 
               "latinName":"Phone", 
               "description":"Good Phones", 
               "quantity":3, 
               "weight":10, 
               "value":28000, 
               "countryOfOrigin":"US", 
               "hsCode":102030605089 
             
}, 
            { 
               "latinName":"Embroidery kit", 
               "description":"Good Phones", 
               "quantity":1, 
               "weight":10, 
               "value":28000, 
               "countryOfOrigin":"US", 
               "hsCode":102030605089 
             
}, 
            { 
               "latinName":"Phone3", 
               "description":"Good Phones", 
               "quantity":1, 
               "weight":50, 
               "value":28000, 
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               "countryOfOrigin":"US", 
               "hsCode":102030605089 
             
} 
          
] 
       
} 
    
], 
   "internationalData":{ 
      "licenceNumber":"1234567890", 
      "certificateNumber":"0987654321", 
      "tracked":true, 
      "invoiceNumber":"1234235235", 
      "categoryType":"SALE_OF_GOODS", 
      "comments":"Test sample Test sample Test sample Test sample Test sample", 
      "explanation":"This is a nice smallBag!", 
      "byCourier":true, 
      "withDeliveryNotification":true, 
      "daysForReturn":0, 
      "transportType":"AVIA", 
      "aviaReturn":true 
    
} 
} 

Response 

Код відповіді: 200 
{ 
   "uuid":"566b148e-fa1a-4b71-b7ef-2d97d2638ce1", 
   "type":"INTERNATIONAL", 
   "sender":{ 
      "uuid":"2ba45940-89cc-47a1-8f0f-f5e5aaf37362", 
      "name":"ФОП Рококо", 
      "firstName":null, 
      "middleName":null, 
      "lastName":null, 
      "latinName":"FOP petrenko", 
      "postId":null, 
      "externalId":null, 
      "uniqueRegistrationNumber":"0035", 
      "counterpartyUuid":"f31b4c9b-8ef8-49c4-884a-b2bd0479e3bc", 
      "addressId":1237467, 
      "addresses":[ 
         { 
            "uuid":"b2588a54-f461-4817-bfee-d3662f81660e", 
            "addressId":1237472, 
            "address":{ 
               "id":1237472, 
               "postcode":"08436", 
               "region":"Kyivska", 
               "district":"Boyrka", 
               "city":"Stovpiahy", 
               "street":"Franka", 
               "houseNumber":"21", 
               "apartmentNumber":null, 
               "description":"none", 
               "countryside":true, 
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               "foreignStreetHouseApartment":null, 
               "detailedInfo":"Україна, 08436, Kyivska, Boyrka, Stovpiahy, Franka
 21, none", 
               "created":"2019-06-19T06:35:19", 
               "lastModified":"2019-06-19T06:35:19", 
               "country":"UA" 
             
}, 
            "type":"PHYSICAL", 
            "main":false 
          
}, 
         { 
            "uuid":"0a0723c3-6051-4f2f-9891-eba491e65734", 
            "addressId":1237467, 
            "address":{ 
               "id":1237467, 
               "postcode":"08436", 
               "region":"Київська", 
               "district":"Боярка", 
               "city":"Стовп’яги", 
               "street":"Франка", 
               "houseNumber":"21", 
               "apartmentNumber":null, 
               "description":"none", 
               "countryside":true, 
               "foreignStreetHouseApartment":null, 
               "detailedInfo":"Україна, 08436, Київська, Боярка, Стовп’яги, Франк
а 21, none", 
               "created":"2019-06-19T06:35:18", 
               "lastModified":"2019-06-19T06:35:18", 
               "country":"UA" 
             
}, 
            "type":"PHYSICAL", 
            "main":true 
          
} 
       
], 
      "phoneNumber":"+380671231234", 
      "phones":[ 
         { 
            "uuid":"7fc9e744-3303-4e21-b402-22e8e010e266", 
            "phoneId":24645, 
            "phoneNumber":"+380671231234", 
            "type":"PERSONAL", 
            "main":true 
          
} 
       
], 
      "email":"", 
      "emails":[ 
 
       
], 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR", 
      "postPayPaymentType":"POSTPAY_PAYMENT_CASH_AND_CASHLESS", 
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      "bankAccount":"26340343432", 
      "tin":"4201030327", 
      "contactPersonName":null, 
      "resident":true, 
      "GDPRRead":false, 
      "GDPRAccept":false, 
      "personalDataApproved":true, 
      "checkOnDeliveryAllowed":false 
    
}, 
   "dropOffPostcode":"08436", 
   "recipient":{ 
      "uuid":"eec9631f-8394-474a-86c4-12d1c0c6dbb3", 
      "name":"Elon Mask", 
      "firstName":null, 
      "middleName":null, 
      "lastName":null, 
      "latinName":"Elon Mask", 
      "postId":null, 
      "externalId":null, 
      "uniqueRegistrationNumber":"123243536", 
      "counterpartyUuid":"f31b4c9b-8ef8-49c4-884a-b2bd0479e3bc", 
      "addressId":1237483, 
      "addresses":[ 
         { 
            "uuid":"89521bcb-c21f-46c1-9b2d-7f998b426860", 
            "addressId":1237483, 
            "address":{ 
               "id":1237483, 
               "postcode":"SA6856", 
               "region":"pshe", 
               "district":"little ukraine", 
               "city":"Litva", 
               "street":null, 
               "houseNumber":"789", 
               "apartmentNumber":null, 
               "description":null, 
               "countryside":false, 
               "foreignStreetHouseApartment":"Warsawska 546, apt. 45", 
               "detailedInfo":"Малі, SA6856, pshe, little ukraine, Litva, Warsaws
ka 546, apt. 45", 
               "created":"2019-06-19T13:35:21", 
               "lastModified":"2019-06-19T13:35:21", 
               "country":"ML" 
             
}, 
            "type":"PHYSICAL", 
            "main":true 
          
} 
       
], 
      "phoneNumber":"+48084567789", 
      "phones":[ 
         { 
            "uuid":"71447bc4-9080-4bf2-9d70-f4f584bc65b1", 
            "phoneId":1237509, 
            "phoneNumber":"+48084567789", 
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            "type":"PERSONAL", 
            "main":true 
          
} 
       
], 
      "email":"test@test.com", 
      "emails":[ 
         { 
            "uuid":"9e1de107-f3d1-4a63-ac90-77aa2ee4dd3c", 
            "email":"test@test.com", 
            "main":true 
          
} 
       
], 
      "type":"COMPANY", 
      "postPayPaymentType":"POSTPAY_PAYMENT_CASH_ONLY", 
      "edrpou":"20053145", 
      "bankAccount":null, 
      "contactPersonName":null, 
      "resident":true, 
      "GDPRRead":false, 
      "GDPRAccept":false, 
      "personalDataApproved":false, 
      "checkOnDeliveryAllowed":true 
    
}, 
   "recipientPhone":"+48084567789", 
   "recipientEmail":"test@test.com", 
   "recipientAddressId":1237483, 
   "senderAddressId":1237472, 
   "returnAddressId":1237472, 
   "shipmentGroupUuid":null, 
   "externalId":null, 
   "deliveryType":"W2W", 
   "packageType":"SMALL_BAG", 
   "onFailReceiveType":"PROCESS_AS_REFUSAL", 
   "barcode":"RA060274015UA", 
   "weight":2000, 
   "length":30, 
   "width":0, 
   "height":0, 
   "declaredPrice":null, 
   "deliveryPriceCurr":28.14, 
   "deliveryPrice":751.15, 
   "deliveryPriceUa":30.0, 
   "rawDeliveryPrice":768.20, 
   "postPay":null, 
   "postPayUah":0, 
   "postPayDeliveryPrice":0, 
   "currencyCode":"USD", 
   "postPayCurrencyCode":null, 
   "currencyExchangeRate":26.6922, 
   "discounts":[ 
      { 
         "uuid":"29ff5eef-317e-431d-befc-dd767b5062fd", 
         "name":"За використання особистого кабінета 3% (М.В.)", 
         "fromDate":"2019-12-17", 
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         "toDate":"2099-12-31", 
         "value":3.0, 
         "category":"CONTRACT_DISCOUNT", 
         "type":"BASE" 
       
} 
    
], 
   "lastModified":"2020-06-30T17:33:28", 
   "description":null, 
   "parcels":[ 
      { 
         "uuid":"71cd9e9a-d426-413a-8f1d-527f64a0d747", 
         "name":"Parcel", 
         "parcelNumber":1, 
         "barcode":"RA060274015UA", 
         "weight":2000, 
         "length":30, 
         "width":null, 
         "height":null, 
         "declaredPrice":null, 
         "parcelItems":[ 
            { 
               "uuid":"0e16dcf3-fabb-41bb-85c0-68a071af4401", 
               "name":"Embroidery kit", 
               "latinName":"Embroidery kit", 
               "description":"Good Phones", 
               "quantity":1, 
               "weight":10, 
               "value":28000, 
               "hsCode":"102030605089", 
               "countryOfOrigin":"US", 
               "currencyCode":"UAH" 
             
}, 
            { 
               "uuid":"d7ebf558-cee2-43f9-be65-1ce2274d9e74", 
               "name":"Phone", 
               "latinName":"Phone", 
               "description":"Good Phones", 
               "quantity":3, 
               "weight":10, 
               "value":28000, 
               "hsCode":"102030605089", 
               "countryOfOrigin":"US", 
               "currencyCode":"UAH" 
             
}, 
            { 
               "uuid":"65583a68-372a-4c9f-9bb6-91d6749c4836", 
               "name":"Phone3", 
               "latinName":"Phone3", 
               "description":"Good Phones", 
               "quantity":1, 
               "weight":50, 
               "value":28000, 
               "hsCode":"102030605089", 
               "countryOfOrigin":"US", 
               "currencyCode":"UAH" 
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}, 
            { 
               "uuid":"0c70d759-540a-45e8-8f74-9c77ad4308f9", 
               "name":"Shirt", 
               "latinName":"Shirt", 
               "description":"Blue shirtr", 
               "quantity":1, 
               "weight":80, 
               "value":28000, 
               "hsCode":"102030605089", 
               "countryOfOrigin":"CN", 
               "currencyCode":"UAH" 
             
} 
          
], 
         "description":null 
       
} 
    
], 
   "internationalData":{ 
      "uuid":"21087c5d-0b32-410d-a396-1d5acaaa6834", 
      "transportType":"AVIA", 
      "categoryType":"SALE_OF_GOODS", 
      "explanation":"This is a nice smallBag!", 
      "comments":"Test sample Test sample Test sample Test sample Test sample", 
      "licenceNumber":"1234567890", 
      "certificateNumber":"0987654321", 
      "invoiceNumber":"1234235235", 
      "parcelQuantity":0, 
      "certificateAndInvoiceQuantity":0, 
      "declaredPriceSDR":0.00, 
      "taxes":null, 
      "daysForReturn":30, 
      "consignment":false, 
      "avia":null, 
      "aviaReturn":true, 
      "tracked":true, 
      "withDeliveryNotification":true, 
      "byCourier":true, 
      "directFlight":false, 
      "w2d":false, 
      "cancelOrChange":false, 
      "onlyPrintedIssues":false 
    
}, 
   "lifecycle":{ 
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2020-06-30T17:33:28" 
    
}, 
   "deliveryDate":"2020-07-24T00:00:00", 
   "calculationDescription":"Price=28.14USD(751.15UAH): destination country=ML; d
elivery type=AVIA; price=22.48USD; recommended=2.50USD; notification=1.50USD; cou
rier=2.30USD; За використання особистого кабінета 3% (М.В.)=23.04; with_vat=745.1
5-30.0+(30.0+30.0*20.0%)", 
   "paidByRecipient":false, 
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   "postPayPaidByRecipient":true, 
   "bulky":false, 
   "fragile":false, 
   "bees":false, 
   "recommended":false, 
   "sms":false, 
   "toReturnToSender":null, 
   "documentBack":false, 
   "checkOnDelivery":false, 
   "transferPostPayToBankAccount":false, 
   "deliveryPricePaid":false, 
   "postPayPaid":false, 
   "postPayDeliveryPricePaid":false, 
   "packedBySender":false, 
   "free":false, 
   "withDeliveryNotification":false 
} 

Приклад запиту/відповіді створення міжнародного листа 

POST Request  

URI:/shipments?token={token}  
{   

   "sender":{   

      "uuid":"{{clientPeCounterpartyWdUuid}}" 

   }, 

   "recipient":{   

      "uuid":"{{clientPrahaAddressId}}" 

   }, 

   "senderAddressId":"{{senderAddressId}}", 
   "packageType":"LETTER", 

   "parcels":[   

      {   

         "weight":2000, 

         "length":60, 

         "width":25, 

         "height":5 

      } 

   ], 

   "internationalData":{   

      "transportType":"AVIA", 

      "withDeliveryNotification":false, 

      "w2d":false, 

      "byCourier":false, 

      "cancelOrChange":true, 

      "tracked":true 

   } 

} 

Response 

Код відповіді: 200 
{   

   "uuid":"8d3413dd-cadd-4e06-a6bc-a594ec8132d6", 

   "type":"INTERNATIONAL", 

   "sender":{   

      "uuid":"4e557375-636b-47e8-b870-36a96cb86af2", 
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      "name":"ФОП Петренко", 

      "firstName":null, 

      "middleName":null, 

      "lastName":null, 

      "latinName":null, 

      "postId":null, 

      "externalId":null, 

      "uniqueRegistrationNumber":"0035", 

      "counterpartyUuid":"67cf5391-1a63-4929-8149-f00097b4b1d4", 

        "addressId":546911, 
   "addresses":[   

      {   

         "uuid":"b48c0645-9871-4b14-ab85-a6b5ff7de5c8", 

         "addressId":546911, 

         "address":{   

            "id":546911, 

            "postcode":"103 00", 

            "region":"Velkopopovice", 

            "district":null, 

            "city":"Prague", 

            "street":null, 

            "houseNumber":null, 

            "apartmentNumber":null, 

            "mailbox":"none", 

            "description":null, 

            "countryside":false, 

            "foreignStreetHouseApartment":"krusovice strt 56, app 45", 

            "detailedInfo":"Чехія, 103 00, Velkopopovice, Prague, krusovice strt 

56, app 45", 

            "created":"2018-12-05T18:10:55", 

            "lastModified":"2018-12-05T18:10:55", 

            "country":"CZ" 

         }, 

         "type":"PHYSICAL", 

         "main":true 

      }, 

      {   

         "uuid":"5e478f84-b108-45f8-85fe-e23f80b6c15d", 

         "addressId":546910, 

         "address":{   

            "id":546910, 

            "postcode":"00-030", 

            "region":"pshe", 

            "district":"little ukraine", 

            "city":"Warsaw", 

            "street":"Warsawska", 

            "houseNumber":"56", 

            "apartmentNumber":"45", 

            "mailbox":"none", 

            "description":"none", 

            "countryside":false, 

            "foreignStreetHouseApartment":"Warsawska 56, 45", 

            "detailedInfo":"Польща, 00-

030, pshe, little ukraine, Warsaw, Warsawska 56, 45, none", 
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            "created":"2018-12-05T18:10:55", 

            "lastModified":"2018-12-05T18:10:55", 

            "country":"PL" 

         }, 

         "type":"PHYSICAL", 

         "main":false 

      } 

   ], 

      "phoneNumber":"+380671231234", 

      "phones":[   

         {   

            "uuid":"3a261635-2943-411c-902c-a8e4808fc674", 

            "phoneNumber":"+380671231234", 

            "type":"PERSONAL", 

            "main":true, 

      "phoneId":24645 

         } 

      ], 

      "email":"", 

      "emails":[   

 

      ], 

      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR", 

      "postPayPaymentType":"POSTPAY_PAYMENT_CASH_AND_CASHLESS", 

      "bankAccount":"UA073808050000000026000439806", 

      "tin":"342720434912", 

      "contactPersonName":null, 

      "resident":true, 

      "GDPRRead":false, 

      "GDPRAccept":false, 

      "personalDataApproved":false, 

      "checkOnDeliveryAllowed":false 

   }, 

   "dropOffPostcode":"08436", 

   "recipient":{   

      "uuid":"61925751-f217-47b1-b37a-0fb90fad1f88", 

      "name":"Musk Elon", 

      "firstName":"Elon", 

      "middleName":null, 

      "lastName":"Musk", 

      "latinName":"Elon Musk" 

      "postId":null, 

      "externalId":null, 

      "uniqueRegistrationNumber":"123243536", 

      "counterpartyUuid":"67cf5391-1a63-4929-8149-f00097b4b1d4", 

        "addressId":546911, 
   "addresses":[   

      {   

         "uuid":"b48c0645-9871-4b14-ab85-a6b5ff7de5c8", 

         "addressId":546911, 

         "address":{   

            "id":546911, 

            "postcode":"103 00", 

            "region":"Velkopopovice", 
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            "district":null, 

            "city":"Prague", 

            "street":null, 

            "houseNumber":null, 

            "apartmentNumber":null, 

            "mailbox":"none", 

            "description":null, 

            "countryside":false, 

            "foreignStreetHouseApartment":"krusovice strt 56, app 45", 

            "detailedInfo":"Чехія, 103 00, Velkopopovice, Prague, krusovice strt 

56, app 45", 

            "created":"2018-12-05T18:10:55", 

            "lastModified":"2018-12-05T18:10:55", 

            "country":"CZ" 

         }, 

         "type":"PHYSICAL", 

         "main":true 

      }, 

      {   

         "uuid":"5e478f84-b108-45f8-85fe-e23f80b6c15d", 

         "addressId":546910, 

         "address":{   

            "id":546910, 

            "postcode":"00-030", 

            "region":"pshe", 

            "district":"little ukraine", 

            "city":"Warsaw", 

            "street":"Warsawska", 

            "houseNumber":"56", 

            "apartmentNumber":"45", 

            "mailbox":"none", 

            "description":"none", 

            "countryside":false, 

            "foreignStreetHouseApartment":"Warsawska 56, 45", 

            "detailedInfo":"Польща, 00-

030, pshe, little ukraine, Warsaw, Warsawska 56, 45, none", 

            "created":"2018-12-05T18:10:55", 

            "lastModified":"2018-12-05T18:10:55", 

            "country":"PL" 

         }, 

         "type":"PHYSICAL", 

         "main":false 

      } 

   ], 

      "phoneNumber":"+48084567789", 

      "phones":[   

         {   

            "uuid":"bc703e86-81ac-4767-9976-a347eba2c315", 

            "phoneNumber":"+48084567789", 

            "type":"PERSONAL", 

            "main":true, 

            "phoneId":24645 

         } 

      ], 
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      "email":"test@test.com", 

      "emails":[   

         {   

            "uuid":"d49f78de-5862-4c52-9b4d-761b8320bc86", 

            "email":"test@test.com", 

            "main":true 

         } 

      ], 

      "type":"INDIVIDUAL", 

      "postPayPaymentType":"POSTPAY_PAYMENT_CASH_ONLY", 

      "bankAccount":"UA073808050000000026000439806", 
      "tin":null, 

      "contactPersonName":null, 

      "resident":true, 

      "GDPRRead":false, 

      "GDPRAccept":false, 

      "personalDataApproved":false, 

      "checkOnDeliveryAllowed":false 

   }, 

   "recipientPhone":"+48084567789", 

   "recipientEmail":"test@test.com", 

   "recipientAddressId":521755, 

   "senderAddressId":521756, 

   "returnAddressId":521750, 

   "shipmentGroupUuid":null, 

   "externalId":null, 

   "deliveryType":"W2W", 

   "packageType":"LETTER", 

   "onFailReceiveType":"RETURN", 

   "barcode":"RA060219650UA", 

   "weight":2000, 

   "length":60, 

   "width":25, 

   "height":5, 

   "declaredPrice":null, 

   "deliveryPriceCurr":20.01, 

   "deliveryPrice":561.51, 

   "rawDeliveryPrice":645.41, 

   "postPay":null, 

   "postPayUah":0, 

   "postPayDeliveryPrice":0, 

   "currencyCode":"USD", 

   "postPayCurrencyCode":"CZK", 

   "currencyExchangeRate":28.061209, 

   "discounts":[   

      {   

         "uuid":"1b5c971c-f0ad-4f0b-9683-fe41e85053a8", 

         "name":"Discount 7% to package type LETTER", 

         "fromDate":"2017-01-01", 

         "toDate":"2019-01-01", 

         "value":7, 

         "category":"CONTRACT_DISCOUNT", 

         "type":"BASE" 

      }, 
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      {   

         "uuid":"2eda013c-0a9a-45bf-b1d2-a9e3fb28f281", 

         "name":"INTERNATIONAL CZ Modifier 3%", 

         "fromDate":"2017-01-01", 

         "toDate":"2099-12-31", 

         "value":3, 

         "category":"CONTRACT_DISCOUNT", 

         "type":"MODIFIER" 

      }, 

      {   

         "uuid":"a68c02cd-9eaa-4797-8acb-061a9bd0b2c0", 

         "name":"LETTER Modifier 3%", 

         "fromDate":"2017-01-01", 

         "toDate":"2099-12-31", 

         "value":3, 

         "category":"CONTRACT_DISCOUNT", 

         "type":"MODIFIER" 

      } 

   ], 

   "lastModified":"2018-09-26T12:23:51", 

   "description":null, 

   "parcels":[   

      {   

         "uuid":"3afa1f8e-8d6d-4d64-a169-1895ae6a7d1c", 

         "name":null, 

         "parcelNumber":1, 

         "barcode":"RA060219650UA", 

         "weight":2000, 

         "length":60, 

         "width":25, 

         "height":5, 

         "declaredPrice":null, 

         "parcelItems":null, 

         "description":null 

      } 

   ], 

   "internationalData":{   

      "uuid":"e3f8a600-3031-4e3f-8202-cfaafd9ec443", 

      "transportType":"AVIA", 

      "categoryType":null, 

      "explanation":null, 

      "comments":null, 

      "licenceNumber":null, 

      "certificateNumber":null, 

      "invoiceNumber":null, 

      "parcelQuantity":0, 

      "certificateAndInvoiceQuantity":0, 

      "declaredPriceSDR":0, 

      "taxes":null, 

      "daysForReturn":0, 

      "consignment":false, 

      "avia":null, 

      "aviaReturn":false, 

      "tracked":true, 
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      "withDeliveryNotification":false, 

      "byCourier":false, 

      "w2d":false, 

      "cancelOrChange":true, 

      "onlyPrintedIssues":false 

   }, 

   "lifecycle":{   

      "status":"CREATED", 

      "statusDate":"2018-09-26T12:23:51" 

   }, 

   "deliveryDate":"2018-10-04T00:00:00", 

   "calculationDescription":"Price=20.01USD(561.5067UAH): destination country=CZ;

 delivery type=AVIA; price=19.00USD; recommended=2.00USD; cancel/change=2.00USD; 

Discount 7% to package type LETTER=45.17; INTERNATIONAL CZ Modifier 3%=19.36; LET

TER Modifier 3%=19.36", 

   "paidByRecipient":false, 

   "postPayPaidByRecipient":true, 

   "bulky":false, 

   "bees":false, 

   "recommended":false, 

   "sms":false, 

   "toReturnToSender":null, 

   "documentBack":false, 

   "checkOnDelivery":false, 

   "transferPostPayToBankAccount":false, 

   "deliveryPricePaid":false, 

   "postPayPaid":false, 

   "postPayDeliveryPricePaid":false, 

   "packedBySender":false, 

   "free":false 

} 

 

Приклад запиту/відповіді створення посилки 

POST Request  

URI:/shipments?token={token}  
{ 

   "sender":{ 
      "uuid":"{{clientPeCounterpartyWdUuid}}" 
    
}, 
   "recipient":{ 
      "uuid":"{{clientWarsawAddress}}" 
    
}, 
   "senderAddressId":"{{countrysideVeseleAddressEngId}}", 
   "packageType":"PARCEL", 
   "description":"Pierogi", 
   "onFailReceiveType":"RETURN_IMMEDIATELY", 
   "bulky":true, 
   "parcels":[ 
      { 
         "name":"Parcel", 
         "weight":2000, 
         "length":105, 
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         "width":90, 
         "height":5, 
         "declaredPrice":0, 
         "parcelItems":[ 
            { 
               "latinName":"Shirt", 
               "description":"Shirts", 
               "quantity":4, 
               "value":50, 
               "weight":20, 
               "hsCode":4052 
             
}, 
            { 
               "latinName":"Phone", 
               "description":"Phones", 
               "quantity":5, 
               "value":50, 
               "weight":30, 
               "countryOfOrigin":"US", 
               "hsCode":4052 
             
}]}  
], 
   "internationalData":{ 
      "categoryType":"GIFT", 
      "licenceNumber":"1234567890", 
      "certificateNumber":"0987654321", 
      "invoiceNumber":"1234235235", 
      "comments":"Test sample Test sample Test sample Test sample Test sample", 
      "explanation":"This is a nice parcel!", 
      "withDeliveryNotification":true, 
      "taxes":3.4, 
      "daysForReturn":20, 
      "transportType":"AVIA", 
      "aviaReturn":true 
    
} 
} 

Response 

Код відповіді: 200 
{ 
   "uuid":"8170f943-4903-4ccf-899d-d648016b931a", 
   "type":"INTERNATIONAL", 
   "sender":{ 
      "uuid":"2ba45940-89cc-47a1-8f0f-f5e5aaf37362", 
      "name":"ФОП Рококо", 
      "firstName":null, 
      "middleName":null, 
      "lastName":null, 
      "latinName":"FOP petrenko", 
      "postId":null, 
      "externalId":null, 
      "uniqueRegistrationNumber":"0035", 
      "counterpartyUuid":"f31b4c9b-8ef8-49c4-884a-b2bd0479e3bc", 
      "addressId":1237467, 
      "addresses":[ 
         { 



 
 
 

 

    
  www.ukrposhta.ua 

 
 

39 

            "uuid":"b2588a54-f461-4817-bfee-d3662f81660e", 
            "addressId":1237472, 
            "address":{ 
               "id":1237472, 
               "postcode":"08436", 
               "region":"Kyivska", 
               "district":"Boyrka", 
               "city":"Stovpiahy", 
               "street":"Franka", 
               "houseNumber":"21", 
               "apartmentNumber":null, 
               "description":"none", 
               "countryside":true, 
               "foreignStreetHouseApartment":null, 
               "detailedInfo":"Україна, 08436, Kyivska, Boyrka, Stovpiahy, Franka
 21, none", 
               "created":"2019-06-19T06:35:19", 
               "lastModified":"2019-06-19T06:35:19", 
               "country":"UA" 
             
}, 
            "type":"PHYSICAL", 
            "main":false 
          
}, 
         { 
            "uuid":"0a0723c3-6051-4f2f-9891-eba491e65734", 
            "addressId":1237467, 
            "address":{ 
               "id":1237467, 
               "postcode":"08436", 
               "region":"Київська", 
               "district":"Боярка", 
               "city":"Стовп’яги", 
               "street":"Франка", 
               "houseNumber":"21", 
               "apartmentNumber":null, 
               "description":"none", 
               "countryside":true, 
               "foreignStreetHouseApartment":null, 
               "detailedInfo":"Україна, 08436, Київська, Боярка, Стовп’яги, Франк
а 21, none", 
               "created":"2019-06-19T06:35:18", 
               "lastModified":"2019-06-19T06:35:18", 
               "country":"UA" 
             
}, 
            "type":"PHYSICAL", 
            "main":true 
          
} 
       
], 
      "phoneNumber":"+380671231234", 
      "phones":[ 
         { 
            "uuid":"7fc9e744-3303-4e21-b402-22e8e010e266", 
            "phoneId":24645, 
            "phoneNumber":"+380671231234", 



 
 
 

 

    
  www.ukrposhta.ua 

 
 

40 

            "type":"PERSONAL", 
            "main":true 
          
} 
       
], 
      "email":"", 
      "emails":[ 
 
       
], 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR", 
      "postPayPaymentType":"POSTPAY_PAYMENT_CASH_AND_CASHLESS", 
      "bankAccount":"26340343432", 
      "tin":"4201030327", 
      "contactPersonName":null, 
      "resident":true, 
      "GDPRRead":false, 
      "GDPRAccept":false, 
      "personalDataApproved":true, 
      "checkOnDeliveryAllowed":false 
    
}, 
   "dropOffPostcode":"08436", 
   "recipient":{ 
      "uuid":"833157f9-ad26-418d-9b8d-565e4f183867", 
      "name":"Elon Mask", 
      "firstName":null, 
      "middleName":null, 
      "lastName":null, 
      "latinName":"Elon Mask", 
      "postId":null, 
      "externalId":null, 
      "uniqueRegistrationNumber":"123243536", 
      "counterpartyUuid":"f31b4c9b-8ef8-49c4-884a-b2bd0479e3bc", 
      "addressId":1237473, 
      "addresses":[ 
         { 
            "uuid":"27ae36d1-6fc5-448f-a893-fdafa4b6e480", 
            "addressId":1237473, 
            "address":{ 
               "id":1237473, 
               "postcode":"00-030", 
               "region":"pshe", 
               "district":"little ukraine", 
               "city":"Warsaw", 
               "street":"Warsawska", 
               "houseNumber":"56", 
               "apartmentNumber":"45", 
               "description":"none", 
               "countryside":false, 
               "foreignStreetHouseApartment":"Warsawska 56, 45", 
               "detailedInfo":"Польща, 00-
030, pshe, little ukraine, Warsaw, Warsawska 56, 45, none", 
               "created":"2019-06-19T13:35:19", 
               "lastModified":"2019-06-19T13:35:19", 
               "country":"PL" 
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}, 
            "type":"PHYSICAL", 
            "main":true 
          
} 
       
], 
      "phoneNumber":"+48084567789", 
      "phones":[ 
         { 
            "uuid":"593e8c43-4576-45eb-9a22-99fac23dce87", 
            "phoneId":179480, 
            "phoneNumber":"+48084567789", 
            "type":"PERSONAL", 
            "main":true 
          
} 
       
], 
      "email":"test@test.com", 
      "emails":[ 
         { 
            "uuid":"fab1971b-e82d-4146-be24-c22304056ef4", 
            "email":"test@test.com", 
            "main":true 
          
} 
       
], 
      "type":"INDIVIDUAL", 
      "postPayPaymentType":"POSTPAY_PAYMENT_CASH_ONLY", 
      "bankAccount":null, 
      "contactPersonName":null, 
      "resident":true, 
      "GDPRRead":false, 
      "GDPRAccept":false, 
      "personalDataApproved":false, 
      "checkOnDeliveryAllowed":true 
    
}, 
   "recipientPhone":"+48084567789", 
   "recipientEmail":"test@test.com", 
   "recipientAddressId":1237473, 
   "senderAddressId":1237472, 
   "returnAddressId":1237472, 
   "shipmentGroupUuid":null, 
   "externalId":null, 
   "deliveryType":"W2W", 
   "packageType":"PARCEL", 
   "onFailReceiveType":"RETURN_IMMEDIATELY", 
   "barcode":"CP060040302UA", 
   "weight":2000, 
   "length":105, 
   "width":90, 
   "height":5, 
   "declaredPrice":null, 
   "deliveryPriceCurr":23.18, 
   "deliveryPrice":618.63, 
   "deliveryPriceUa":25.0, 
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   "rawDeliveryPrice":632.61, 
   "postPay":null, 
   "postPayUah":0, 
   "postPayDeliveryPrice":0, 
   "currencyCode":"USD", 
   "postPayCurrencyCode":null, 
   "currencyExchangeRate":26.6922, 
   "discounts":[ 
      { 
         "uuid":"29ff5eef-317e-431d-befc-dd767b5062fd", 
         "name":"За використання особистого кабінета 3% (М.В.)", 
         "fromDate":"2019-12-17", 
         "toDate":"2099-12-31", 
         "value":3.0, 
         "category":"CONTRACT_DISCOUNT", 
         "type":"BASE" 
       
} 
    
], 
   "lastModified":"2020-06-30T17:14:38", 
   "description":"Pierogi", 
   "parcels":[ 
      { 
         "uuid":"ba655fdb-95dd-4512-81bd-cd3af45dd595", 
         "name":"Parcel", 
         "parcelNumber":1, 
         "barcode":"CP060040302UA", 
         "weight":2000, 
         "length":105, 
         "width":90, 
         "height":5, 
         "declaredPrice":null, 
         "parcelItems":[ 
            { 
               "uuid":"c44f38d4-8bda-4e11-9db9-bbe63a41105f", 
               "name":"Phone", 
               "latinName":"Phone", 
               "description":"Phones", 
               "quantity":5, 
               "weight":30, 
               "value":50, 
               "hsCode":"4052", 
               "countryOfOrigin":"US", 
               "currencyCode":"UAH" 
             
}, 
            { 
               "uuid":"302f55ed-9b6c-489a-a677-c29b22c2094d", 
               "name":"Shirt", 
               "latinName":"Shirt", 
               "description":"Shirts", 
               "quantity":4, 
               "weight":20, 
               "value":50, 
               "hsCode":"4052", 
               "countryOfOrigin":null, 
               "currencyCode":"UAH" 
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} 
          
], 
         "description":null 
       
} 
    
], 
   "internationalData":{ 
      "uuid":"9cb2c8b1-011a-41c8-9bad-8794aac45050", 
      "transportType":"AVIA", 
      "categoryType":"GIFT", 
      "explanation":"This is a nice parcel!", 
      "comments":"Test sample Test sample Test sample Test sample Test sample", 
      "licenceNumber":"1234567890", 
      "certificateNumber":"0987654321", 
      "invoiceNumber":"1234235235", 
      "parcelQuantity":0, 
      "certificateAndInvoiceQuantity":0, 
      "declaredPriceSDR":0.00, 
      "taxes":3.4, 
      "daysForReturn":20, 
      "consignment":false, 
      "avia":null, 
      "aviaReturn":true, 
      "tracked":false, 
      "withDeliveryNotification":true, 
      "byCourier":false, 
      "directFlight":false, 
      "w2d":false, 
      "cancelOrChange":false, 
      "onlyPrintedIssues":false 
    
}, 
   "lifecycle":{ 
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2020-06-30T17:14:38" 
    
}, 
   "deliveryDate":"2020-07-10T00:00:00", 
   "calculationDescription":"Price=23.18USD(618.63UAH): destination country=PL; p
rice=12.00USD; delivery type=AVIA; weight tariff=6.80USD; bulky=3.40USD; notifica
tion=1.50USD; За використання особистого кабінета 3% (М.В.)=18.97; with_vat=613.6
3-25.0+(25.0+25.0*20.0%)", 
   "paidByRecipient":false, 
   "postPayPaidByRecipient":true, 
   "bulky":true, 
   "fragile":false, 
   "bees":false, 
   "recommended":false, 
   "sms":false, 
   "toReturnToSender":null, 
   "documentBack":false, 
   "checkOnDelivery":false, 
   "transferPostPayToBankAccount":false, 
   "deliveryPricePaid":false, 
   "postPayPaid":false, 
   "postPayDeliveryPricePaid":false, 
   "packedBySender":false, 
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   "free":false, 
   "withDeliveryNotification":false 
} 

Приклад запиту/відповіді створення декількох 

відправлень 

POST Request  

URI:/shipments?token={token}   
[   

   {   

      "sender":{   

         "uuid":"{clientSenderUuid}" 

      }, 

      "recipient":{   

         "uuid":"{clientRecipientInternationalUuid}" 

      }, 

      "senderAddressId":"{{senderAddressId}}", 
      "packageType":"PARCEL", 

      "description":"Pierogi", 

      "parcels":[   

         {   

            "name":"Parcel", 

            "weight":15000, 

            "length":105, 

            "declaredPrice":200, 

            "parcelItems":[   

               {   

                  "name":"Shirt", 

                  "description":"Shirts", 

                  "quantity":4, 

                  "value":50, 

                  "countryOfOrigin":"CN", 

                  "weight":5000 

               }, 

               {   

                  "name":"Phone", 

                  "description":"Phones", 

                  "quantity":3, 

                  "value":50, 

                  "countryOfOrigin":"US", 

                                        "weight":10000 
               } 

            ] 

         } 

      ], 

      "internationalData":{   

         "transportType":"AVIA", 

         "aviaReturn":true 

      } 

   }, 

   {   

      "sender":{   
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         "uuid":"{clientSenderUuid}" 

      }, 

      "recipient":{   

         "uuid":"{clientRecipientInternayionalUuid}" 

      }, 

      "senderAddressId":"{{senderAddressId}}", 
      "packageType":"PARCEL", 

      "description":"Pierogi2", 

      "parcels":[   

 

 

         {   

            "name":"Parcel", 

            "weight":15000, 

            "length":100, 

            "declaredPrice":200, 

            "parcelItems":[   

               {   

                  "name":"Shirt", 

                  "description":"Shirts", 

                  "quantity":4, 

                  "value":50, 

                  "countryOfOrigin":"CN", 

                  "weight":5000 

               }, 

               {   

                  "name":"Phone", 

                  "description":"Phones", 

                  "quantity":3, 

                  "value":50, 

                  "countryOfOrigin":"US", 

                  "weight":10000 

               } 

            ] 

         } 

      ], 

      "internationalData":{   

         "transportType":"AVIA", 

         "aviaReturn":true 

      } 

   } 

] 

Response 

Код відповіді: 200 
[Масив створених відправлень, дивись Response створення відправлення] 

Приклад запиту/відповіді зміни відправлення 

PUT Request  

URI:/shipments?token={token} 
{   

   "sender":{   

      "uuid":"{{clientSenderUuid}}" 

   }, 

   "recipient":{   
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      "uuid":"{{clientRecipientInternationalUuid}}" 

   }, 

   "senderAddressId":"{{senderAddressId}}", 
   "packageType":"PARCEL", 

   "parcels":[   

      {   

         "weight":2000, 

         "length":1, 

         "parcelItems":[   

            {   

               "name":"Shirt", 

               "description":"Shirts", 

               "quantity":4, 

               "value":50, 

               "weight":20, 

               "countryOfOrigin":"CN", 

               "hsCode":1278 

            } 

         ] 

      } 

   ], 

   "internationalData":{   

      "transportType": "AVIA", 

      "withDeliveryNotification":false, 

      "w2d":false, 

      "onlyPrintedIssues":false, 

      "byCourier":false, 

      "tracked":false 

   } 

} 

Response 

Код відповіді: 200 
[Дивись Response створених відправлень] 
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Приклад видалення позиції відправлення 

PUT Request  

URI:/shipments/{shipmentUuid}?token={token}  
{   

   "parcels":[   

      {   

         "uuid":"1164948d-5d4f-4caa-948d-948d978a948d" 

         "parcelItems":[   

            {   

               "uuid":"1164fc84-5d4f-4caa-948d-f5d0978ac8fd", 

               "deleted":true 

            } 

         ] 

      } 

   ] 

} 

Response 

Код відповіді: 200 

[Створене відправлення без вказаної позиції, дивись Response створення 

відправлення] 

 

Приклад створення посилки з довжиною понад 71 см 

POST Request  

URI:/shipments?token={token} 
{ 
   "sender":{ 
      "uuid":"{{clientPeCounterpartyWdUuid}}" 
   }, 
   "recipient":{ 
      "uuid":"{{clientSaudiAddress}}" 
   }, 
   "senderAddressId":"{{countrysideVeseleAddressEngId}}", 
   "packageType":"PARCEL", 
   "description":"Pierogi", 
   "bulky":false, 
   "fragile":false, 
   "onFailReceiveType":"RETURN_IMMEDIATELY", 
   "parcels":[ 
      { 
         "name":"Parcel", 
         "weight":30000, 
         "length":105, 
         "parcelItems":[ 
            { 
               "latinName":"Shirt", 
               "description":"Shirts", 
               "quantity":4, 
               "value":50, 
               "weight":20, 
               "countryOfOrigin":"CN" 
            }, 
            { 
               "latinName":"Phone", 
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               "description":"Phones", 
               "quantity":5, 
               "value":50, 
               "weight":30, 
               "countryOfOrigin":"US" 
            } 
         ] 
      } 
   ], 
   "internationalData":{ 
      "licenceNumber":12365447, 
      "certificateNumber":1111111, 
      "invoiceNumber":222222, 
      "comments":"Test sample Test sample Test sample Test sample Test sample", 
      "explanation":"This is a nice parcel!", 
      "taxes":3.4, 
      "daysForReturn":0, 
      "transportType":"AVIA", 
      "aviaReturn":true, 
      "withDeliveryNotification":false, 
      "w2d":false 
   } 
} 

Response 

Код відповіді: 200 
{ 
   "uuid":"eefebcf5-126b-4f7c-88d0-bdf62303d51d", 
   "type":"INTERNATIONAL", 
   "sender":{ 
      "uuid":"2ba45940-89cc-47a1-8f0f-f5e5aaf37362", 
      "name":"ФОП Рококо", 
      "firstName":null, 
      "middleName":null, 
      "lastName":null, 
      "latinName":"FOP petrenko", 
      "postId":null, 
      "externalId":null, 
      "uniqueRegistrationNumber":"0035", 
      "counterpartyUuid":"f31b4c9b-8ef8-49c4-884a-b2bd0479e3bc", 
      "addressId":1237467, 
      "addresses":[ 
         { 
            "uuid":"b2588a54-f461-4817-bfee-d3662f81660e", 
            "addressId":1237472, 
            "address":{ 
               "id":1237472, 
               "postcode":"08436", 
               "region":"Kyivska", 
               "district":"Boyrka", 
               "city":"Stovpiahy", 
               "street":"Franka", 
               "houseNumber":"21", 
               "apartmentNumber":null, 
               "description":"none", 
               "countryside":true, 
               "foreignStreetHouseApartment":null, 
               "detailedInfo":"Україна, 08436, Kyivska, Boyrka, Stovpiahy, 
Franka 21, none", 
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               "created":"2019-06-19T06:35:19", 
               "lastModified":"2019-06-19T06:35:19", 
               "country":"UA" 
            }, 
            "type":"PHYSICAL", 
            "main":false 
         }, 
         { 
            "uuid":"0a0723c3-6051-4f2f-9891-eba491e65734", 
            "addressId":1237467, 
            "address":{ 
               "id":1237467, 
               "postcode":"08436", 
               "region":"Київська", 
               "district":"Боярка", 
               "city":"Стовп’яги", 
               "street":"Франка", 
               "houseNumber":"21", 
               "apartmentNumber":null, 
               "description":"none", 
               "countryside":true, 
               "foreignStreetHouseApartment":null, 
               "detailedInfo":"Україна, 08436, Київська, Боярка, Стовп’яги, 
Франка 21, none", 
               "created":"2019-06-19T06:35:18", 
               "lastModified":"2019-06-19T06:35:18", 
               "country":"UA" 
            }, 
            "type":"PHYSICAL", 
            "main":true 
         } 
      ], 
      "phoneNumber":"+380671231234", 
      "phones":[ 
         { 
            "uuid":"7fc9e744-3303-4e21-b402-22e8e010e266", 
            "phoneId":24645, 
            "phoneNumber":"+380671231234", 
            "type":"PERSONAL", 
            "main":true 
         } 
      ], 
      "email":"", 
      "emails":[ 
 
      ], 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR", 
      "postPayPaymentType":"POSTPAY_PAYMENT_CASH_AND_CASHLESS", 
      "bankAccount":"26340343432", 
      "tin":"4201030327", 
      "contactPersonName":null, 
      "resident":true, 
      "GDPRRead":false, 
      "GDPRAccept":false, 
      "personalDataApproved":true, 
      "checkOnDeliveryAllowed":false 
   }, 
   "dropOffPostcode":"08436", 
   "recipient":{ 
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      "uuid":"fd205f76-1e5f-45bb-acd8-32110871a967", 
      "name":"Elon Mask", 
      "firstName":null, 
      "middleName":null, 
      "lastName":null, 
      "latinName":"Elon Mask", 
      "postId":null, 
      "externalId":null, 
      "uniqueRegistrationNumber":"123243536", 
      "counterpartyUuid":"f31b4c9b-8ef8-49c4-884a-b2bd0479e3bc", 
      "addressId":1237494, 
      "addresses":[ 
         { 
            "uuid":"c08022b3-8883-4a45-96b4-99be55b7800e", 
            "addressId":1237494, 
            "address":{ 
               "id":1237494, 
               "postcode":"7896321454", 
               "region":"San-Zhoze-Diu", 
               "district":"little ukraine", 
               "city":"San-Zhoze-Diu", 
               "street":"San-Zhoze-Diu", 
               "houseNumber":"56", 
               "apartmentNumber":"45", 
               "description":"none", 
               "countryside":false, 
               "foreignStreetHouseApartment":"San-Zhoze-Diu 56, 45", 
               "detailedInfo":"Саудівська Аравія, 7896321454, San-Zhoze-Diu, 
little ukraine, San-Zhoze-Diu, San-Zhoze-Diu 56, 45, none", 
               "created":"2019-06-19T13:35:22", 
               "lastModified":"2019-06-19T13:35:22", 
               "country":"SA" 
            }, 
            "type":"PHYSICAL", 
            "main":true 
         } 
      ], 
      "phoneNumber":"+48084567789", 
      "phones":[ 
         { 
            "uuid":"16893911-3611-46f8-8069-a6d52e69b402", 
            "phoneId":1237513, 
            "phoneNumber":"+48084567789", 
            "type":"PERSONAL", 
            "main":true 
         } 
      ], 
      "email":"test@test.com", 
      "emails":[ 
         { 
            "uuid":"1e54c366-f4a9-48d7-b283-163406615757", 
            "email":"test@test.com", 
            "main":true 
         } 
      ], 
      "type":"COMPANY", 
      "postPayPaymentType":"POSTPAY_PAYMENT_CASH_ONLY", 
      "edrpou":"20053145", 
      "bankAccount":null, 
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      "contactPersonName":null, 
      "resident":true, 
      "GDPRRead":false, 
      "GDPRAccept":false, 
      "personalDataApproved":false, 
      "checkOnDeliveryAllowed":true 
   }, 
   "recipientPhone":"+48084567789", 
   "recipientEmail":"test@test.com", 
   "recipientAddressId":1237494, 
   "senderAddressId":1237472, 
   "returnAddressId":1237472, 
   "shipmentGroupUuid":null, 
   "externalId":null, 
   "deliveryType":"W2W", 
   "packageType":"PARCEL", 
   "onFailReceiveType":"RETURN_IMMEDIATELY", 
   "barcode":"CP060046591UA", 
   "weight":30000, 
   "length":105, 
   "width":0, 
   "height":0, 
   "declaredPrice":null, 
   "deliveryPriceCurr":155.38, 
   "deliveryPrice":4258.77, 
   "deliveryPriceUa":25.0, 
   "rawDeliveryPrice":4385.3250, 
   "postPay":null, 
   "postPayUah":0, 
   "postPayDeliveryPrice":0, 
   "currencyCode":"USD", 
   "postPayCurrencyCode":null, 
   "currencyExchangeRate":27.4083, 
   "discounts":[ 
      { 
         "uuid":"29ff5eef-317e-431d-befc-dd767b5062fd", 
         "name":"За використання особистого кабінета 3% (М.В.)", 
         "fromDate":"2019-12-17", 
         "toDate":"2099-12-31", 
         "value":3.0, 
         "category":"CONTRACT_DISCOUNT", 
         "type":"BASE" 
      } 
   ], 
   "lastModified":"2020-08-14T20:25:01", 
   "description":"Pierogi", 
   "parcels":[ 
      { 
         "uuid":"26e407c4-62dc-44cd-a100-a6b0114b20b1", 
         "name":"Parcel", 
         "parcelNumber":1, 
         "barcode":"CP060046591UA", 
         "weight":30000, 
         "length":105, 
         "width":null, 
         "height":null, 
         "declaredPrice":null, 
         "parcelItems":[ 
            { 
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               "uuid":"5ce22bc8-8c65-47e8-bad3-82b61fca593c", 
               "name":"Shirt", 
               "latinName":"Shirt", 
               "description":"Shirts", 
               "quantity":4, 
               "weight":20, 
               "value":50, 
               "hsCode":null, 
               "countryOfOrigin":"CN", 
               "currencyCode":"UAH" 
            }, 
            { 
               "uuid":"309efbbb-d0da-445f-9a16-5442592639c1", 
               "name":"Phone", 
               "latinName":"Phone", 
               "description":"Phones", 
               "quantity":5, 
               "weight":30, 
               "value":50, 
               "hsCode":null, 
               "countryOfOrigin":"US", 
               "currencyCode":"UAH" 
            } 
         ], 
         "description":null 
      } 
   ], 
   "internationalData":{ 
      "uuid":"447ae2a3-e1eb-4fd3-b127-75e09e3eef57", 
      "transportType":"AVIA", 
      "categoryType":null, 
      "explanation":"This is a nice parcel!", 
      "comments":"Test sample Test sample Test sample Test sample Test sample", 
      "licenceNumber":"12365447", 
      "certificateNumber":"1111111", 
      "invoiceNumber":"222222", 
      "parcelQuantity":0, 
      "certificateAndInvoiceQuantity":0, 
      "declaredPriceSDR":0.00, 
      "taxes":3.4, 
      "daysForReturn":30, 
      "consignment":false, 
      "avia":null, 
      "aviaReturn":true, 
      "tracked":false, 
      "withDeliveryNotification":false, 
      "byCourier":false, 
      "directFlight":false, 
      "w2d":false, 
      "cancelOrChange":false, 
      "onlyPrintedIssues":false 
   }, 
   "lifecycle":{ 
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2020-08-14T20:25:01" 
   }, 
   "deliveryDate":"2020-08-29T00:00:00", 
   "calculationDescription":"Price=155.38USD(4258.77UAH): destination 
country=SA; price=20.00USD; delivery type=AVIA; weight tariff=108.00USD, 
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priceOversize rate=1.25; За використання особистого кабінета 3% (М.В.)=131.56; 
with_vat=4253.77-25.0+(25.0+25.0*20.0%)", 
   "paidByRecipient":false, 
   "postPayPaidByRecipient":true, 
   "bulky":false, 
   "fragile":false, 
   "bees":false, 
   "recommended":false, 
   "sms":false, 
   "toReturnToSender":null, 
   "documentBack":false, 
   "checkOnDelivery":false, 
   "transferPostPayToBankAccount":false, 
   "deliveryPricePaid":false, 
   "postPayPaid":false, 
   "postPayDeliveryPricePaid":false, 
   "packedBySender":false, 
   "free":false, 
   "withDeliveryNotification":false 
} 
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Для прикладу нижче наведено запити на: 

 отримання створених відправлень за Uuid 

GET request on {url}/shipments/{shipmentUuid}?token={token} 

 видалення створеного поштового відправлення 

DELETE request on 

{url}/shipments/{shipmentUuid}?token={token} 

Відправлення можливо видалити тільки, якщо його status – 

CREATED. 

Тіло відповіді порожнє. 

 перевірку статуса зміни ціни відправлення у разі уточнення 

параметрів відправлення у відділенні за ШКІ. 

GET request on 

{url}/shipments/barcode/{shipmentBarcode}/isPriceChangedInPost

Office?token={token} 

Якщо відповідь "isPriceChangedInPostOffice: true"?, ціна була 

змінена. 

 отримання статусу відправлення за uuid або ШКІ 

GET request on 

{url}/shipments/{barcodeOrUuid}/lifecycle?token={token} 

 отримання статусу післяплати за ШКІ відправлення (моніторинг 
можливий тільки після реєстрації в відділені) 

GET request on 

{url}/transfers/shipment-postpays/{barcodeShipPostpay}/with-
recipient?token={token} 

 отримання відправлень, ціну яких було змінено у 

відділенні за вказаний період. 

GET request on 

{url}/shipments/sender/{senderUuid}/from/{fromDate}/to/{toD

ate}/isPriceChangedInPostOffice 
?token={token}&barcodes={true|false} 

Якщо параметр barcodes = true, у тілі відповіді будуть вказані 
ШКІ, якщо false – uuid відправлень. 

Код відповіді: 200 
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5. Відправлення Експорт+ 
Короткий опис. Послуга Експорт+ призначена для авіадоставки 

відправлень до США. Щоб створити відправлення Експорт+, необхідно 

вказати type: INTERNATIONAL_EXPORT_PLUS та додати об’єкт exportPlus 

(див. Розділ Міжнародне поштове відправлення та приклад нижче). 

Приклад супровідної документації, що друкується для відправлень типу 

Експорт+ наведено в Додатку Г. 

Таблиця 5.1. Параметри об’єкту exportPlus 

Параметр Тип Опис 
Обов’язко

вий 

Передаєт

ься у 

запиті 

uuid 
String 
(uuid) 

Унікальний ідентифікатор об’єкту Ні Ні 

type 
String 

(Enum) 
Тип відправлення. Може мати значення: 

USA_TMM_VELOX – відправка до США (ТММ + VELOX) 
Так Так 

category
Invoice 

String 
(Enum) 

Обрана категорія інвойсу. Може мати наступні значення: 
 COMMERCIAL_INVOICE – комерційний інвойс; 
 INVOICE_FOR_CUSTOMS_PURPOSE_ONLY – інвойс 

лише для митного оформлення. 

Так Так 

exportPl
usUsaTm

mVelox 

JSON 
object 

 uuid – унікальний ідентифікатор обє’кту з даними, що 
отримуються з систем партнерів Укрпошти; 

 barcodeTmm – ШКІ відправлення в системі ТММ; 
 barcodeVelox – ШКІ відправлення в системі Velox; 
 usaAirport – аеропорт для доставки до США (LAX або 

JFK); 
 uspsTariffZone – тарифна зона для розрахунку 

вартості за тарифами пошти США (USPS). 

Ні Ні 

usdPrice
Without

Vat 

Number 
(BigDeci

mal) 
Вартість доствки відправлення в дол. США без ПДВ Ні Ні 

usdPrice
WithVat 

Number 

(BigDeci
mal) 

Вартість доствки відправлення в дол. США з ПДВ Ні Ні 

 

 

 

Створення відправлення Експорт+ у системі Укрпошти 

POST Request  

URI:/shipments?token={token} 

{  

   "type":"INTERNATIONAL_EXPORT_PLUS", 

   "sender":{  

      "uuid":"{{senderClientUuid}}" 

   }, 

   "recipient":{  

      "uuid":"{{recipientClientintUuid}}" 

   }, 

Увага! Поле barcodeVelox заповнюється лише під час реєстрації відправлення у 

відділенні. 

 

Увага! Для відправлень Експорт+ неможливо вказати поля: bulky, 

withDeliveryNotification, byCourier, directFlight, w2d, cancelOrChange, onlyPrintedIssues, 

consignment, postpay, declared price. 

 

file:///C:/Users/SP/Dropbox/19092019/International%20documentation%2026092019.docx%23_4._Міжнародне_поштове
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   "senderAddressId":"{{AddressEngId}}", 

   "packageType":"PARCEL", 

   "description":"Pierogi", 

   "parcels":[  

      {  

         "weight":250, 

         "length":1, 

         "width":1, 

         "height":1, 

         "parcelItems":[  

            {  

               "latinName":"Shirt", 

               "name":"Футболка", 

               "description":"Shirts", 

               "quantity":4, 

               "value":50, 

               "weight":1, 

               "countryOfOrigin":"CN" 

            } 

         ] 

      } 

   ], 

   "exportPlus":{  

      "categoryInvoice":"COMMERCIAL_INVOICE" 

   }, 

   "internationalData":{  

      "categoryType":"GIFT", 

      "transportType":"AVIA" 

   } 

} 

Response 

Код відповіді: 200 
{  

   "uuid":"f71f0307-1651-4372-a796-ba9bebea1875", 

   "type":"INTERNATIONAL_EXPORT_PLUS", 

   "sender":{  

      "uuid":"31581e65-117f-44b1-b5b9-4e12f6f73400", 

      "name":"ФОП Рококо", 

      "firstName":null, 

      "middleName":null, 

      "lastName":null, 

      "latinName":"FOP Vasilieva Anastasia Ivanovna", 

      "postId":null, 

      "externalId":null, 

      "uniqueRegistrationNumber":"0035", 

      "counterpartyUuid":"b89d1331-8435-4747-a709-f1a56b7929cc", 

      "addressId":1380241, 

      "addresses":[  

         {  

            "uuid":"57920974-06aa-4d03-ae8f-f159e9c17b84", 

            "addressId":1380246, 

            "address":{  

               "id":1380246, 

               "postcode":"08436", 
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               "region":"Kyivska", 

               "district":"Boyrka", 

               "city":"Stovpiahy", 

               "street":"Franka", 

               "houseNumber":"21", 

               "apartmentNumber":null, 

               "description":"none", 

               "countryside":true, 

               "foreignStreetHouseApartment":null, 

               "detailedInfo":"Україна, 08436, Kyivska, Boyrka, Stovpiahy, Frank

a 21, none", 

               "created":"2019-09-26T15:37:16", 

               "lastModified":"2019-09-26T15:37:16", 

               "country":"UA" 

            }, 

            "type":"PHYSICAL", 

            "main":false 

         }, 

         {  

            "uuid":"b6cb61af-8a7b-4efd-9636-a4586ed20da2", 

            "addressId":1380241, 

            "address":{  

               "id":1380241, 

               "postcode":"08436", 

               "region":"Київська", 

               "district":"Боярка", 

               "city":"Стовп’яги", 

               "street":"Франка", 

               "houseNumber":"21", 

               "apartmentNumber":null, 

               "description":"none", 

               "countryside":true, 

               "foreignStreetHouseApartment":null, 

               "detailedInfo":"Україна, 08436, Київська, Боярка, Стовп’яги, Фран

ка 21, none", 

               "created":"2019-09-26T15:37:15", 

               "lastModified":"2019-09-26T15:37:15", 

               "country":"UA" 

            }, 

            "type":"PHYSICAL", 

            "main":true 

         } 

      ], 

      "phoneNumber":"+380671231234", 

      "phones":[  

         {  

            "uuid":"a5117e68-61d2-46e7-aa6b-ebc3e96cdc33", 

            "phoneId":24645, 

            "phoneNumber":"+380671231234", 

            "type":"PERSONAL", 

            "main":true 

         } 

      ], 

      "email":"Vasia@gmail.com", 
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      "emails":[  

         {  

            "uuid":"5c43d10b-acf3-42c2-a3a7-cca3c8a16154", 

            "email":"Vasia@gmail.com", 

            "main":true 

         } 

      ], 

      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR", 

      "postPayPaymentType":"POSTPAY_PAYMENT_CASH_AND_CASHLESS", 

      "bankAccount":"UA073808050000000026000439806", 

      "tin":"4201030327", 

      "contactPersonName":null, 

      "resident":true, 

      "GDPRRead":false, 

      "GDPRAccept":false, 

      "personalDataApproved":true, 

      "checkOnDeliveryAllowed":false 

   }, 

   "dropOffPostcode":"08436", 

   "recipient":{  

      "uuid":"27655717-5f62-4320-a869-0b6165551ef9", 

      "name":"Space X", 

      "firstName":null, 

      "middleName":null, 

      "lastName":null, 

      "latinName":"Space X", 

      "postId":null, 

      "externalId":null, 

      "uniqueRegistrationNumber":null, 

      "counterpartyUuid":"b89d1331-8435-4747-a709-f1a56b7929cc", 

      "addressId":1380254, 

      "addresses":[  

         {  

            "uuid":"ecaf039d-463b-4306-82f9-f6ef7172a2f7", 

            "addressId":1380254, 

            "address":{  

               "id":1380254, 

               "postcode":"33060-8047", 

               "region":"FL", 

               "district":null, 

               "city":"POMPANO BEACH", 

               "street":null, 

               "houseNumber":null, 

               "apartmentNumber":null, 

               "description":null, 

               "countryside":false, 

               "foreignStreetHouseApartment":"451 SE 7th Ave", 

               "detailedInfo":"США, 33060-

8047, FL, POMPANO BEACH, 451 SE 7th Ave", 

               "created":"2019-09-26T15:37:16", 

               "lastModified":"2019-09-26T15:37:16", 

               "country":"US" 

            }, 

            "type":"PHYSICAL", 
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            "main":true 

         } 

      ], 

      "phoneNumber":"0671231234", 

      "phones":[  

         {  

            "uuid":"0a3000f9-0c84-4c22-8c02-308708ddf653", 

            "phoneId":1237526, 

            "phoneNumber":"0671231234", 

            "type":"PERSONAL", 

            "main":true 

         } 

      ], 

      "email":"", 

      "emails":[  

 

      ], 

      "type":"INDIVIDUAL", 

      "postPayPaymentType":"POSTPAY_PAYMENT_CASH_ONLY", 

      "bankAccount":null, 

      "contactPersonName":null, 

      "resident":false, 

      "GDPRRead":false, 

      "GDPRAccept":false, 

      "personalDataApproved":false, 

      "checkOnDeliveryAllowed":true 

   }, 

   "recipientPhone":"0671231234", 

   "recipientEmail":null, 

   "recipientAddressId":1380254, 

   "senderAddressId":1380246, 

   "returnAddressId":1380246, 

   "shipmentGroupUuid":null, 

   "externalId":null, 

   "deliveryType":"W2W", 

   "packageType":"PARCEL", 

   "onFailReceiveType":"RETURN", 

   "barcode":"AD060000060UA", 

   "weight":250, 

   "length":1, 

   "width":1, 

   "height":1, 

   "spaceDimensionsSum":5, 

   "declaredPrice":null, 

   "deliveryPriceCurr":16.73, 

   "deliveryPrice":403.53, 

   "rawDeliveryPrice":403.53, 

   "postPay":null, 

   "postPayUah":0, 

   "postPayDeliveryPrice":0, 

   "currencyCode":"USD", 

   "postPayCurrencyCode":null, 

   "currencyExchangeRate":24.1202, 

   "lastModified":"2019-09-26T16:08:38", 
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   "description":"Pierogi", 

   "parcels":[  

      {  

         "uuid":"8acb1797-87df-4984-a97d-a972ce6ca064", 

         "name":null, 

         "parcelNumber":1, 

         "barcode":"AD060000060UA", 

         "weight":250, 

         "length":1, 

         "width":1, 

         "height":1, 

         "declaredPrice":null, 

         "parcelItems":[  

            {  

               "uuid":"418ea107-cb1f-4409-8461-303f557d9d40", 

               "name":"Футболка", 

               "latinName":"Shirt", 

               "description":"Shirts", 

               "quantity":4, 

               "weight":1, 

               "value":50, 

               "hsCode":null, 

               "countryOfOrigin":"CN", 

               "currencyCode":"USD" 

            } 

         ], 

         "description":null 

      } 

   ], 

   "exportPlus":{  

      "uuid":"8f13dc70-2b18-4c59-8fd1-319eb29c7868", 

      "type":"USA_TMM_VELOX", 

      "categoryInvoice":"COMMERCIAL_INVOICE", 

      "exportPlusUsaTmmVelox":{  

         "uuid":"b40afe7b-535e-43e4-a646-c9935f9870ad", 

         "barcodeTmm":"9728009240", 

         "barcodeVelox":null, 

         "usaAirport":"JFK", 

         "uspsTariffZone":6 

      }, 

      "usdPricePartWithoutVat":11.3, 

      "usdPricePartWithVat":5.43 

   }, 

   "internationalData":{  

      "uuid":"d7117b4c-d92a-48ff-8f76-74751f47291c", 

      "transportType":"AVIA", 

      "categoryType":"GIFT", 

      "explanation":null, 

      "comments":null, 

      "licenceNumber":null, 

      "certificateNumber":null, 

      "invoiceNumber":null, 

      "parcelQuantity":0, 

      "certificateAndInvoiceQuantity":0, 
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      "declaredPriceSDR":0.00, 

      "taxes":null, 

      "daysForReturn":30, 

      "consignment":false, 

      "avia":null, 

      "aviaReturn":false, 

      "tracked":false, 

      "withDeliveryNotification":false, 

      "byCourier":false, 

      "directFlight":false, 

      "w2d":false, 

      "cancelOrChange":false, 

      "onlyPrintedIssues":false 

   }, 

   "lifecycle":{  

      "status":"CREATED", 

      "statusDate":"2019-09-26T16:08:40" 

   }, 

   "deliveryDate":"2019-10-07T00:00:00", 

   "calculationDescription":"Price=16.73USD(403.53UAH): tariff (weight = 250 g, 

space dimensions sum = 5 cm, tariff zone = 6, usdPricePartWithoutVat = 11.3, usd

PricePartWithVat = 5.43)", 

   "paidByRecipient":false, 

   "postPayPaidByRecipient":true, 

   "bulky":false, 

   "bees":false, 

   "recommended":false, 

   "sms":false, 

   "toReturnToSender":null, 

   "documentBack":false, 

   "checkOnDelivery":false, 

   "transferPostPayToBankAccount":false, 

   "deliveryPricePaid":false, 

   "postPayPaid":false, 

   "postPayDeliveryPricePaid":false, 

   "packedBySender":false, 

   "free":false 

}  

 

Приклад отримання міста та штату за індексом (США) 

GET Request  

URI:/addresses/usa/state-and-city-by-postcode/{postcode}?token={token}  
 

Response 

Код відповіді: 200 
{  
   "state":"LA", 
   "city":"MANDEVILLE" 
} 
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6. Консигнація 
Міжнародні згруповані поштові відправлення з позначкою 

«Консигнація» — це кілька поштових відправлень, що одночасно 

подаються одним відправником для пересилання за межі України. Цією 

послугою та тарифами можуть скористатися юридичні особи 

(корпоративні клієнти), які підписали окремий договір з «АТ Укрпошта». 

Розрахунок. Оскільки кожен клієнт, підписуючи договір, вказує в 

ньому очікувану загальну масу пересилання відправлень протягом 

місяця, цей орієнтований обсяг фіксують в договорі як базовий для 

розрахунку. Клієнт отримує від «АТ Укрпошта» авансовий рахунок, куди 

він вносить аванс в орієнтовному розмірі на всю партію відправлень. В 

кінці місяця бухгалтерія профільної дирекції «АТ Укрпошта» виставляє 

акт звірки. 

На даний момент можна відправляти консигнації в наступні країни: 

Казахстан, Литва, Латвія, Грузія, Молдова, Азербайджан, Білорусь, 

Узбекистан. Використовуються 7 вагових тарифних категорій:  

 До 200 кг 

 Понад 200 до 500 кг 

 Понад 500 до 1 000 кг 

 Понад 1 000 до 5 000 кг 

 Понад 5 000 до 10 000 кг 

 Понад 10000 до 20000 кг 

 Понад 20 000 кг 

 

Округлення ваги посилок відбувається до 100 грам. Для дрібних пакетів 

округлення не застосовується. 

  

Увага! Для відправлень PARCEL (для консигнації) до Молдови з типом 

доставки AVIA можливо вказати кур’єрську доставку. ШКІ має формат 

CDхххххххххUA. Додатково до тарифу стягується плата 0,6 евро за одиницю. 
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Приклад розрахунку: 

Відправлення типу SMALL_BAG до Латвії, вагою 981 г, AVIA, 

Фіксований тариф по України з ПДВ (DELIVERYPRICEUA): 10 грн. 

(4,52 + 0,981*1,56) - 10 + 10*1,2= (4,52+1.53036) – 10 + 12 = 

6,05036*33.2476 +2 = 201,14798 +2 ~ 203,15 грн. 

Відправлення типу PARCEL з оголошеною цінністю до Латвії, вагою 981 

г, AVIA 

Фіксований тариф по України з ПДВ (DELIVERYPRICEUA): 10 грн. 

(,84 + (0,981 ~ 0,99)*1,83) - 10 + 10*1,2= (4,84+1.8117) – 10 + 12 = 6,6517 

* 32.8099 +2 = 218,185835 +2 ~ 220,19 грн. 

 

Таблиця з тарифами наведена у Додатку Д. 
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Створення відправлення типу Консигнація 

Для створення відправлення у контрагента в договорі повинні бути 

вказані вагові тарифні категорії. На основі них буде проходити 

розрахунок. В якості типу відправлення необхідно вказати "type": 

"INTERNATIONAL_CONSIGNMENT". 

Приклад запиту/відповіді створення поштового відправлення 

типу Консигнація 

POST Request  

URI:/shipments?token={token}  
{ 

  "sender":{ 

    "uuid":"{{individualClientForCP3WoContractUuid}}" 

  }, 

  "recipient":{ 

    "uuid":"{{clientKazahstanAddress}}" 

  }, 

  "senderAddressId":"{{KyivAddressEngId}}", 

  "type":"INTERNATIONAL_CONSIGNMENT", 

  "packageType":"SMALL_BAG", 

  "description":"Pierogi", 

  "parcels":[ 

    { 

      "name":"Parcel", 

      "weight":900, 

      "length":60, 

      "parcelItems":[ 

        { 

          "latinName":"Shirt", 

          "description":"Shirts", 

          "weight":20, 

          "quantity":4, 

          "value":50, 

          "countryOfOrigin":"CN" 

        }, 

        { 

          "latinName":"Phone", 

          "description":"Phones", 

          "weight":20, 

          "quantity":3, 

          "value":50, 

          "countryOfOrigin":"US" 

        } 

      ] 

    } 

  ], 

  "international":true, 

  "internationalData":{ 

    "licenceNumber":"1234567890", 

    "certificateNumber":"0987654321", 

    "invoiceNumber":"1234235235", 

    "comments":"Test sample Test sample Test sample Test sample Test sample", 
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    "explanation":"This is a nice parcel!", 

    "taxes":3.4, 

    "daysForReturn":0, 

    "transportType":"AVIA", 

    "tracked":true 

  } 

} 

Response 

Код відповіді: 200 
{ 
  "uuid":"0c48618e-5b37-4c2f-8a91-3c9dcc436dd7", 
  "type":"INTERNATIONAL_CONSIGNMENT", 
  "sender":{ 
    "uuid":"e6da17f7-52c7-40f2-859f-c4d4fcdaa217", 
    "name":"Іванов Іван Іванович", 
    "firstName":"Іван", 
    "middleName":"Іванович", 
    "lastName":"Іванов", 
    "latinName":"Ivanov Ivan", 
    "postId":null, 
    "externalId":null, 
    "uniqueRegistrationNumber":"  002", 
    "counterpartyUuid":"3958831c-ee07-4338-9fee-ca28e93a262d", 
    "addressId":1360446, 
    "addresses":[ 
      { 
        "uuid":"eb2b8f31-070c-4939-b010-df74ad78e388", 
        "addressId":1360418, 
        "address":{ 
          "id":1360418, 
          "postcode":"04071", 
          "region":"Kyiv", 
          "district":null, 
          "city":"Kyiv", 
          "street":"Khoriva", 
          "houseNumber":"40", 
          "apartmentNumber":"20", 
          "description":"none", 
          "countryside":false, 
          "foreignStreetHouseApartment":null, 
          "detailedInfo":"Україна, 04071, Kyiv, Kyiv, Khoriva 40, 20, none", 
          "created":"2020-09-22T17:21:01", 
          "lastModified":"2020-09-22T17:21:01", 
          "country":"UA" 
        }, 
        "type":"PHYSICAL", 
        "main":false 
      }, 
      { 
        "uuid":"356aa3ae-6307-48ff-85a3-2aab4d14818e", 
        "addressId":1360446, 
        "address":{ 
          "id":1360446, 
          "postcode":"04071", 
          "region":"Київ", 
          "district":"Подільський", 
          "city":"Київ", 
          "street":"Хорива", 
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          "houseNumber":"40", 
          "apartmentNumber":"20", 
          "description":"none", 
          "countryside":false, 
          "foreignStreetHouseApartment":null, 
          "detailedInfo":"Україна, 04071, Київ, Подільський, Київ, Хорива 40, 
20, none", 
          "created":"2020-09-22T17:21:05", 
          "lastModified":"2020-09-22T17:21:05", 
          "country":"UA" 
        }, 
        "type":"PHYSICAL", 
        "main":true 
      } 
    ], 
    "phoneNumber":"+380672802273", 
    "phones":[ 
      { 
        "uuid":"85924ecf-8e20-4cba-a73e-4db792f1c167", 
        "phoneId":19715, 
        "phoneNumber":"+380982004113", 
        "type":"PERSONAL", 
        "main":false 
      }, 
      { 
        "uuid":"8eab62bb-8bc7-47d5-b58f-932975d22dfe", 
        "phoneId":19716, 
        "phoneNumber":"+380504001050", 
        "type":"WORK", 
        "main":false 
      }, 
      { 
        "uuid":"bc27b102-0256-4b2c-b66a-b33603d025b8", 
        "phoneId":19717, 
        "phoneNumber":"+380442551122", 
        "type":"PERSONAL", 
        "main":false 
      }, 
      { 
        "uuid":"d4105bf7-1899-400e-b569-c763451ac67e", 
        "phoneId":387865, 
        "phoneNumber":"+380672802273", 
        "type":"PERSONAL", 
        "main":true 
      } 
    ], 
    "email":"test@test.com", 
    "emails":[ 
      { 
        "uuid":"7e4de1af-f9b7-458f-b512-846c9157bd16", 
        "email":"test@test.com", 
        "main":true 
      } 
    ], 
    "type":"INDIVIDUAL", 
    "postPayPaymentType":"POSTPAY_PAYMENT_CASH_ONLY", 
    "accountType":{ 
      "type":"CORPORATE", 
      "assignmentDate":"2020-09-01" 
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    }, 
    "bankAccount":null, 
    "tin":"2024425625", 
    "contactPersonName":null, 
    "resident":true, 
    "GDPRRead":false, 
    "GDPRAccept":false, 
    "personalDataApproved":false, 
    "checkOnDeliveryAllowed":true 
  }, 
  "dropOffPostcode":"04071", 
  "recipient":{ 
    "uuid":"930cc882-401b-47a9-a592-dbf5b10d51d8", 
    "name":"Elon Mask", 
    "firstName":null, 
    "middleName":null, 
    "lastName":null, 
    "latinName":"Elon Mask", 
    "postId":null, 
    "externalId":null, 
    "uniqueRegistrationNumber":"123243536", 
    "counterpartyUuid":"cbbdab52-6977-4999-b7f9-9aec76b2e96e", 
    "addressId":1360426, 
    "addresses":[ 
      { 
        "uuid":"6bf2f8e4-f4a6-478e-87ee-89e58927f241", 
        "addressId":1360426, 
        "address":{ 
          "id":1360426, 
          "postcode":"473000", 
          "region":"pshe", 
          "district":"little ukraine", 
          "city":"Astana", 
          "street":"Warsawska", 
          "houseNumber":"56", 
          "apartmentNumber":"45", 
          "description":"none", 
          "countryside":false, 
          "foreignStreetHouseApartment":"Warsawska 56, 45", 
          "detailedInfo":"Казахстан, 473000, pshe, little ukraine, Astana, 
Warsawska 56, 45, none", 
          "created":"2020-09-22T17:21:02", 
          "lastModified":"2020-09-22T17:21:02", 
          "country":"KZ" 
        }, 
        "type":"PHYSICAL", 
        "main":true 
      } 
    ], 
    "phoneNumber":"+48084567789", 
    "phones":[ 
      { 
        "uuid":"8e2a9980-0078-4057-9644-1e5eb4202b11", 
        "phoneId":1237520, 
        "phoneNumber":"+48084567789", 
        "type":"PERSONAL", 
        "main":true 
      } 
    ], 
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    "email":"test@test.com", 
    "emails":[ 
      { 
        "uuid":"8621446c-4524-4c46-ac37-69ce1b8b7cda", 
        "email":"test@test.com", 
        "main":true 
      } 
    ], 
    "type":"INDIVIDUAL", 
    "postPayPaymentType":"POSTPAY_PAYMENT_CASH_ONLY", 
    "accountType":{ 
      "type":"CORPORATE", 
      "assignmentDate":"2020-09-01" 
    }, 
    "bankAccount":null, 
    "contactPersonName":null, 
    "resident":true, 
    "GDPRRead":false, 
    "GDPRAccept":false, 
    "personalDataApproved":false, 
    "checkOnDeliveryAllowed":true 
  }, 
  "recipientPhone":"+48084567789", 
  "recipientEmail":"test@test.com", 
  "recipientAddressId":1360426, 
  "senderAddressId":1360418, 
  "returnAddressId":1360418, 
  "shipmentGroupUuid":null, 
  "externalId":null, 
  "deliveryType":"W2W", 
  "packageType":"SMALL_BAG", 
  "onFailReceiveType":"RETURN", 
  "barcode":"RA060264027UA", 
  "weight":900, 
  "length":60, 
  "width":0, 
  "height":0, 
  "declaredPrice":null, 
  "deliveryPriceCurr":4.79, 
  "deliveryPrice":159.03, 
  "deliveryPriceUa":10, 
  "rawDeliveryPrice":159.03, 
  "postPay":null, 
  "postPayUah":0, 
  "postPayDeliveryPrice":0, 
  "currencyCode":"EUR", 
  "postPayCurrencyCode":"KZT", 
  "currencyExchangeRate":33.1996, 
  "lastModified":"2020-09-22T17:45:00", 
  "description":"Pierogi", 
  "parcels":[ 
    { 
      "uuid":"b5ca31eb-e40c-4d53-8151-0ede5fffd11a", 
      "name":"Parcel", 
      "parcelNumber":1, 
      "barcode":"RA060264027UA", 
      "weight":900, 
      "length":60, 
      "width":null, 
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      "height":null, 
      "declaredPrice":null, 
      "parcelItems":[ 
        { 
          "uuid":"b2746741-3169-4ed2-8c75-16364b1cccc4", 
          "name":"Shirt", 
          "latinName":"Shirt", 
          "description":"Shirts", 
          "quantity":4, 
          "weight":20, 
          "value":50, 
          "hsCode":null, 
          "countryOfOrigin":"CN", 
          "currencyCode":"EUR" 
        }, 
        { 
          "uuid":"5dd8cdb7-f6c5-4f7f-a1ee-2bd66961439c", 
          "name":"Phone", 
          "latinName":"Phone", 
          "description":"Phones", 
          "quantity":3, 
          "weight":20, 
          "value":50, 
          "hsCode":null, 
          "countryOfOrigin":"US", 
          "currencyCode":"EUR" 
        } 
      ], 
      "description":null 
    } 
  ], 
  "internationalData":{ 
    "uuid":"45fe3899-646c-4df6-84d8-9452ead75800", 
    "transportType":"AVIA", 
    "categoryType":null, 
    "explanation":"This is a nice parcel!", 
    "comments":"Test sample Test sample Test sample Test sample Test sample", 
    "licenceNumber":"1234567890", 
    "certificateNumber":"0987654321", 
    "invoiceNumber":"1234235235", 
    "parcelQuantity":0, 
    "certificateAndInvoiceQuantity":0, 
    "declaredPriceSDR":0.00, 
    "taxes":3.4, 
    "daysForReturn":30, 
    "consignment":true, 
    "avia":null, 
    "aviaReturn":false, 
    "tracked":true, 
    "withDeliveryNotification":false, 
    "byCourier":false, 
    "directFlight":false, 
    "w2d":false, 
    "cancelOrChange":false, 
    "onlyPrintedIssues":false 
  }, 
  "lifecycle":{ 
    "status":"CREATED", 
    "statusDate":"2020-09-22T17:45:00" 
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  }, 
  "deliveryDate":"2020-10-01T00:00:00", 
  
"calculationDescription":"Price=4.79EUR(159.03UAH)pricePerKg*weightKg=3.06EUR*0.
9kg=2.754EUR; pricePerUnit=2.04EUR; with_vat=10*20%", 
  "paidByRecipient":false, 
  "postPayPaidByRecipient":true, 
  "bulky":false, 
  "fragile":false, 
  "bees":false, 
  "recommended":false, 
  "sms":false, 
  "toReturnToSender":null, 
  "documentBack":false, 
  "checkOnDelivery":false, 
  "transferPostPayToBankAccount":false, 
  "deliveryPricePaid":false, 
  "postPayPaid":false, 
  "postPayDeliveryPricePaid":false, 
  "packedBySender":false, 
  "free":false, 
  "withDeliveryNotification":false 
} 

 

 

  

 

  

Увага! Для зміни відправлення типу Консигнація використовується запит 

аналогічний запиту на зміну стандартного міжнародного відправлення. 
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7.  Група поштових відправлень 
Короткий опис. Користувач  може сформувати групу поштових 

відправлень та об’єднати декілька  відправлень в одну групу для 

економії часу у відділені. Під час сканування ШКІ будь-якої посилки у 

оператора відображається інформація по всім відправленням, що є в 

групі. Якщо в групі 5 і більше відправлень, необхідно друкувати форму 

103а. Якщо в групі є зареєстровані відправлення (поле "status": 

"REGISTERED"), в групу буде неможливо додати відправлення. Для 

операцій з групами поштових відправлень використовується user token: 

/shipment-groups?token={token}. 

URI:/shipment-groups 

Методи GET, POST, PUT, DELETE 

Таблиця 6.1. Параметри тіла JSON 

Параметр Тип Опис 
Обов’язко

вий 

Передаєт

ься у 

запиті 

name String Ім’я групи Так Так 

package
Type 

String 

Тип упаковки відправлення. При створенні групи необхідно 
вказати тип упаковки відправленнь, які будуть додані в 

групу. Наприклад, в групу, в якій packageType має значення 
"PARCEL", можливо додати тільки посилки 

Так Так 

uuid 
String 
(uuid) 

Ідентифікатор створеної групи  Ні Ні 

type String 
Тип групи поштових відправлень, для міжнародної пошти type 

повинен бути "INTERNATIONAL" 
за замовчуванням "EXPRESS". 

 
Ні 

 
Так 

closed Boolean 
Закрита група, якщо в групі є відправлення зі статусом 
"REGISTERED", група стає закритою. В закриту групу 

неможливо додати відправлення 
Ні Ні 

created 
String 

(LocalDat
eTime) 

Дата та час створення групи відправлень Ні Ні 
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Приклад запиту/відповіді створення групи відправлень 

POST Request  

URI:{url}/shipment-groups?token={token} 
{   

   "name":"Group 1", 

   "type":"INTERNATIONAL", 

   "packageType":"PARCEL" 

} 

Response 

Код відповіді: 200 
{   

   "uuid":"8277c68d-dce6-4a30-b03e-db8c57532195", 

   "name":" Group 1", 

   "type":"INTERNATIONAL", 

   "packageType":"PARCEL", 

   "created": "2020-04-14T00:39:17", 

   "closed":false 

} 

 

Приклад запиту/відповіді оновлення групи відправлень 

PUT Request  

URI:{url}/shipment-groups/{shipmentGroupUuid}?token={token} 
{   

   "name":"Group 2", 

   "type":"INTERNATIONAL" 

} 

Response 

Код відповіді: 200 
{   

   "uuid":"8277c68d-dce6-4a30-b03e-db8c57532195", 

   "name":" Group 2", 

   "type":"INTERNATIONAL", 

   "packageType":"PARCEL", 

   "created": "2020-04-14T00:39:17", 

   "closed":false 

} 
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Приклад запиту/відповіді на додавання відправлення до групи 

поштових відправлень 

POST Request  

URI:/shipment-groups/{shipmentGroupUuid}/shipments/{shipmentUuid}?token={token} 

 

Response 

Код відповіді: 200 
{   

   "message":"Shipment bb8a0da3-4895-4834-bc4d-

2100a91104c7 is assigned to group 7b1412ab-9726-40d0-af39-5102f4f83711" 

} 

Приклад запиту/відповіді масове додавання відправлень в 

групу поштових відправлень 

PUT Request  

URI:/shipment-groups/{shipmentGroupUuid}/shipments?token={counterpartyAdmin} 
[   

   "{shipmentUuid}", 

   "{shipmentUuid2}" 

] 

Response 

Код відповіді: 200 
[   

   {   

      "targetUuid":"2733ec47-6339-43a0-b320-ac520480a19e", 

      "httpStatus":200, 

      "message":"Shipment was successfully updated" 

   }, 

   {   

      "targetUuid":"63c1a99b-2ba1-41dc-8738-3f73ebb3d634", 

      "httpStatus":200, 

      "message":"Shipment was successfully updated" 

   } 

] 

Приклад запиту/відповіді на масове додавання 

відправлень в групу поштових відправлень за допомогою ШКІ 

PUT Request  

URI:/shipment-groups/{shipmentGroupUuid}/shipments?token={token} 
[   

   "{shipmentBarcode}", 

   "{shipmentBarcode2}" 

] 

Response 

Код відповіді: 200 
[   

   {   

      "targetBarcode":"5003600000036", 

      "httpStatus":200, 

      "message":"Shipment was successfully updated" 
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   }, 

   {   

      "targetBarcode":"5003600000117", 

      "httpStatus":200, 

      "message":"Shipment was successfully updated" 

   } 

] 

 
 

 
 

 

 
 

Приклад запиту/відповіді cтворення відправлення в групі 

поштових відправлень 
POST  Request  

URI:/shipment-groups/{shipmentGroupUuid}/shipments?token={token} 
{   

   "sender":{   

      "uuid":"{SenderUuid}" 

   }, 

   "recipient":{   

      "uuid":"{RecipientUuid}" 

   }, 

   "deliveryType":"W2D", 

   "paidByRecipient":true, 

   "parcels":[   

      {   

         "weight":1200, 

         "length":170 

      } 

   ] 

} 

Response 

Код відповіді: 200 

[Дивись Response  створених відправлень] 

 

Для прикладу нище наведені запити на: 

 отримання створеної групи відправлень 

GET request on {url}/shipment-

groups/{shipmentGroupUuid}?token={token} 

 видалення відправлення зі створеної групи 

Увага! Не більше 1000 відправлень за один запит. 

Увага! Якщо відправлення не вдається додати в групу, повертається статус 

207 (відправлення з помилкою не додається в групу). Інші відправлення 

додаються в групу. 
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DELETE request on {url}/shipments/{shipmentUuid}/shipment-

group?token={token} 

У тілі відповіді користувач отримує відправлення яке не 

закріплене за жодною групою відправлень 

(shipmentGroupUuid: null). 

Код відповіді: 200, 207 

8. Розрахунок міжнародних відправлень 

8.1. Отримання розрахунку міжнародного відправлення 

 

Короткий опис. Після запиту буде отриманий розрахунок 

міжнародного відправлення: URI:/international/delivery-price. 

URI:/international 

Метод POST 

Таблиця 7.1. Параметри тіла JSON 

Параметр Тип Опис 
Обов’язко

вий 

Передаєт
ься у 

запиті 

deliveryP
rice 

Number 
(BigDeci

mal) 
Ціна відправлення в гривні та обраній валюті Так Ні 

weight 
Number 
(integer) 

Вага відправлення в грамах Так Так 

packageT
ype 

String 

Тип упаковки відправлення: 

 LETTER (Лист) 

 BANDEROLE (Бандероль) 

 SMALL_BAG (Дрібний пакет) 

 PARCEL (Посилка) 

 DECLARED_VALUE (Міжнародне відправлення з 
оголошеною цінністю) 

Так Так 

currency

Exchange
Rate 

Number 
(Float) 

 

Курс гривні до вказаної валюти (долар США) Так Так 

currency
Code 

String 
Код валюти розрахунку (на даний момент в тарифах на 

міжнародні відправлення для розрахунку використовується 
долар США) 

Так Так 

recipient

CountryIs
o3166 

String 
Назва країни отримувача у форматі ISO 3166-1 Alpha-2. 

(Великі латинські літери, 2 символи) 
Так Так 

length 
Number 
(integer) 

Найбільша сторона відправлення2 Так Так 

calculatio
nDescript

ion 
String Опис розрахунку Ні Ні 

                                                           
2 Граничні розміри листів, бандеролей, дрібних пакетів, міжнародних відправленнь з оголошеною цінністю. Будь-яка 

сторона – не перевищує 60 см, а сума всіх розмірів – не перевищує 90 см. Для рулонів: сума довжини і подвійного діаметра 

рулонів не повинна перевищувати 104 см, а найбільший вимір – 90 см. Якщо відправлення громіздке bulky:true, найбільша 
сторона не перевищує 200 см, а сума довжини не перевищує 300 см. 
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discounts 
Array 
(List) 

Перелік знижок. Поля: 

description – опис знижки. Якщо це поле не заповнене, в описі 
розрахунку назва знижки генерується наступним чином: 

discount + rate+% 

rate – розмір знижки у відсотках. Не може бути від’ємним. 

Ні Так 

declaredP
rice 

Number 

(BigDeci
mal) 

Оголошена цінність відправлення в гривні Ні Так 

deliveryP
riceCurr 

Number 

(BigDeci
mal) 

Ціна відправлення в доларах США Ні Ні 

recomme
nded 

Boolean Рекомендоване поштове відправлення Ні Так 

bulky 
Boolean 

 

Помітка громіздка посилка. True –громіздка посилка, false – 
звичайна. За замовчуванням встановлено значення false. 

Ні Так 

transport
Type 

String 
(Enum) 

Тип доставки: 

 AVIA – повітряна доставка 

 GROUND – змішана наземна доставка 

Ні Так 

withDeliv
eryNotific

ation 
Boolean 

Послуга “Повідомлення про вручення реєстрового поштового 
відправлення, відправлення з оголошеною цінністю, посилки, 

дрібного пакету”. За замовчуванням – false. 
Ні Так 

byCourier Boolean 

Послуга “Доставка посильним у країні призначення вихідних 

поштових відправлень, посилок (за бажанням відправника) 
або доставка посильним адресату повідомлення про 

надходження відправлень”. За замовчуванням – false. 

Ні Так 

w2d Boolean 

Послуга “Вручення рекомендованого відправлення особисто”. 
За замовчуванням – false. Якщо значення параметра w2d – 

true, параметр послуги withDeliveryNotification повинен також 
мати значення true 

Ні Так 

cancelOr
Change 

Boolean 
Послуга “За заяву про повернення відправнику поштового 

відправлення, поштового переказу або зміну чи виправлення 
адреси”. За замовчуванням – false. 

Ні Так 

consignm
ent 

JSON 
object 

Консигнація – кілька поштових відправлень, що одночасно 

подаються одним відправником для пересилання за межі 
України. (використовується для розрахунку консигнацій) 

Ні Ні 

pricePerU
nit 

Number 
(Float) 

Ціна за одне відправлення (для консигнації) Ні Ні 

pricePerK
g 

Number 
(Float) 

Ціна за кг відправлення (для консигнації) Ні Ні 

forBulkyP
ercent 

Number 
(Float) 

Додаткова відсоткова надбавка за позначку «Обережно» (для 
консигнації) 

Ні Ні 

weight 
Number 
(integer) 

Ширина відправлення Ні Так 

height 
Number 
(integer) 

Висота відправлення Ні Так 
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Приклад створення запиту/відповіді на перевірку ціни 

міжнародного відправлення 

POST Request URI:/international/delivery-price 

{ 

   "packageType":"SMALL_BAG", 
   "weight":2000, 
   "currencyExchangeRate":"{{currencyExchangeRate}}", 
   "discounts":[ 
      { 
         "rate":5 
}], 
   "currencyCode":"USD", 
   "recipientCountryIso3166":"LT", 
   "declaredPrice":0, 
   "recommended":true, 
   "bulky":false, 
   "fragile":false, 
   "avia":true, 
   "withDeliveryNotification":true, 
   "byCourier":true, 
   "w2d":true, 
   "cancelOrChange":false, 
   "length":10, 
   "transportType":"AVIA" 
} 

Response 

Код відповіді: 200 

{ 

   "deliveryPrice":590.98, 
   "rawDeliveryPrice":615.77, 
   "calculationDescription":"Price=22.57USD(590.98UAH): destination country=LT; 
delivery type=AVIA; price=16.99USD; recommended=2.50USD; notification=1.50USD; c
ourier=2.30USD; warehouse-to-door=0.23USD; discount 5.0%=30.78; with_vat=584.98-
30.0+(30.0+30.0*20.0%)", 
   "packageType":"SMALL_BAG", 
   "transportType":"AVIA", 
   "weight":2000, 
   "length":10, 
   "width":null, 
   "height":null, 
   "currencyExchangeRate":26.18068, 
   "discounts":[ 
      { 
         "description":null, 
         "rate":5.0 
       
} 
    
], 
   "currencyCode":"USD", 
   "recipientCountryIso3166":"LT", 
   "declaredPrice":0, 
   "deliveryPriceUa":30.0, 
   "deliveryPriceCurr":22.57, 
   "bulky":false, 
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   "fragile":false, 
   "avia":true, 
   "recommended":true, 
   "withDeliveryNotification":true, 
   "byCourier":true, 
   "directFlight":false, 
   "w2d":true, 
   "cancelOrChange":false, 
   "consignment":null, 
   "validate":true 
} 

Приклад створення запиту/відповіді на перевірку ціни 

міжнародного відправлення-консигнації 

POST Request URI:/international/delivery-price 

{   

   "deliveryPrice":808.84, 

   "rawDeliveryPrice":709.5, 

   "calculationDescription":"Price=30.89USD(808.835UAH): destination country=PL; pri

ce=12.00USD; delivery type=AVIA; weight tariff=6.80USD; bulky=3.40USD; notification=

1.50USD; Discount 5%=35.47; vat=134.81UAH", 

   "packageType":"PARCEL", 

   "transportType":"AVIA", 

   "weight":2000, 

   "length":60, 

   "width":null, 

   "height":null, 

   "currencyExchangeRate":26.18068, 

   "discounts":[   

      {   

         "description":"Discount 5%", 

         "rate":5 

      } 

   ], 

   "currencyCode":"USD", 

   "recipientCountryIso3166":"PL", 

   "declaredPrice":0, 

   "deliveryPriceCurr":30.89, 

   "bulky":true, 

   "avia":true, 

   "recommended":true, 

   "withDeliveryNotification":true, 

   "byCourier":false, 

   "w2d":false, 

   "cancelOrChange":false, 

   "consignment":null, 

   "validate":true 

} 

Response 

Код відповіді: 200 
{   
   "deliveryPrice":808.84, 
   "rawDeliveryPrice":709.5, 
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   "calculationDescription":"Price=30.89USD(808.835UAH): destination country=PL; pri
ce=12.00USD; delivery type=AVIA; weight tariff=6.80USD; bulky=3.40USD; notification=
1.50USD; Discount 5%=35.47; vat=134.81UAH", 
   "packageType":"PARCEL", 
   "transportType":"AVIA", 
   "weight":2000, 
   "length":60, 
   "width":null, 
   "height":null, 
   "currencyExchangeRate":26.18068, 
   "discounts":[   
      {   
         "description":"Discount 5%", 
         "rate":5 
      } 
   ], 
   "currencyCode":"USD", 
   "recipientCountryIso3166":"PL", 
   "declaredPrice":0, 
   "deliveryPriceCurr":30.89, 
   "bulky":true, 
   "avia":true, 
   "recommended":true, 
   "withDeliveryNotification":true, 
   "byCourier":false, 
   "w2d":false, 
   "cancelOrChange":false, 
   "consignment":null, 
   "validate":true 
} 

 

 

 

Увага! Тарифи та ціни додаткових послуг див. в документації API для 

міжнародних відправлень. 
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8.2. Отримання тарифів по посилкам для міжнародних 

відправлень 

Короткий опис: після запиту буде отриманий масив тарифів: 

URI:/dictionaries/tariffs/international/parcel 

URI:/dictionaries 

Метод GET 

Таблиця 8.2. Параметри тіла JSON 

Параметр Тип Опис 

id 
Number 
(long) 

Ідентифікатор тарифу 

Weight 
Number 
(float) 

Вага відправлення в грамах 

priceBase 
Number 

(float) Ціна за одиницю відправлення в доларах США 

priceGrou
nd 

Number 

(float) Ціна за кілограм відправлення наземним/комбінованим шляхом в доларах США 

priceAvia 
Number 

(float) Ціна за кілограм відправлення авіа транспортом в доларах США 

priceBulk
y 

Number 

(float) Ціна за маркування відправлення як громіздке (% від тарифу за вагу) 

declaredS
tatusSurc

harge 

Number 

(float) Комісія за оголошену цінність відправлення в доларах США 

expeditio
nSurchar

ge 

Number 
(float) 

Плата за експедиційні послуги за вихідну посилку з оголошеною цінністю 

declaredP
riceSurch

arge 

Number 
(float) 

Комісія від суми оголошеної цінності, % 

countryIS
O3166 

Number 
(float) 

Назва країни у форматі ISO 3166-1 Alpha-2 

fromDate 

String 
(LocalDat
eTime) 

 

Дата початку дії тарифу 

isComme
rcial 

Boolean 
Комерційні відправлення. True – для посилок з оголошеною вартістю та масою 

більше 10 кг; false – інші відправлення  
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Приклад створення запиту/відповіді на отримання усіх тарифів 

по посилкам 

GET Request  

URI:/dictionaries/tariffs/international/parcel 

 

Response 

Код відповіді: 200 
[   
   {   
      "id":6538, 
      "fromDate":"2015-01-01T00:00:00", 
      "priceBase":20, 
      "priceGround":2.2, 
      "priceAvia":3, 
      "priceBulky":50, 
      "declaredStatusSurcharge":2, 
      "expeditionSurcharge":2, 
      "declaredPriceSurcharge":0.5, 
      "weight":100000000, 
      "countryISO3166":"AE" 
   }, 
   {   
      "id":6539, 
      "fromDate":"2015-01-01T00:00:00", 
      "priceBase":20, 
      "priceGround":2.2, 
      "priceAvia":3, 
      "priceBulky":50,  
      "declaredStatusSurcharge":2, 
      "expeditionSurcharge":2, 
      "declaredPriceSurcharge":0.5, 
      "weight":100000000, 
      "countryISO3166":"OM" 
   }, 
   {   
      "id":6540, 
      "fromDate":"2015-01-01T00:00:00", 
      "priceBase":20, 
      "priceGround":5.8, 
      "priceAvia":8.5, 
      "priceBulky":50, 
      "declaredStatusSurcharge":2, 
      "expeditionSurcharge":2, 
      "declaredPriceSurcharge":0.5, 
      "weight":100000000, 
      "countryISO3166":"CK" 
   }, 
   {   
      "id":6541, 
      "fromDate":"2015-01-01T00:00:00", 
      "priceBase":20, 
      "priceGround":5.8, 
      "priceAvia":8.5, 
      "priceBulky":50, 
      "declaredStatusSurcharge":2, 
      "expeditionSurcharge":2, 
      "declaredPriceSurcharge":0.5, 



 
 
 

 

    
  www.ukrposhta.ua 

 
 

82 

      "weight":100000000, 
      "countryISO3166":"CX" 
   }, 
   {   
      "id":6542, 
      "fromDate":"2015-01-01T00:00:00", 
      "priceBase":20, 
      "priceGround":5.8, 
      "priceAvia":8.5, 
      "priceBulky":50, 
      "declaredStatusSurcharge":2, 
      "expeditionSurcharge":2, 
      "declaredPriceSurcharge":0.5, 
      "weight":100000000, 
      "countryISO3166":"SH" 
   }, 
   {   
      "id":6543, 
      "fromDate":"2015-01-01T00:00:00", 
      "priceBase":20, 
      "priceGround":5.8, 
      "priceAvia":8.5, 
      "priceBulky":50, 
      "declaredStatusSurcharge":2, 
      "expeditionSurcharge":2, 
      "declaredPriceSurcharge":0.5, 
      "weight":100000000, 
      "countryISO3166":"BQ" 
   }, 
   {   
      "id":6544, 
      "fromDate":"2015-01-01T00:00:00", 
      "priceBase":20, 
      "priceGround":5.8, 
      "priceAvia":8.5, 
      "priceBulky":50, 
      "declaredStatusSurcharge":2, 
      "expeditionSurcharge":2, 
      "declaredPriceSurcharge":0.5, 
      "weight":100000000, 
      "countryISO3166":"TC" 
   }, 
   {   
      "id":6545, 
      "fromDate":"2015-01-01T00:00:00", 
      "priceBase":20, 
      "priceGround":5.8, 
      "priceAvia":8.5, 
      "priceBulky":50, 
      "declaredStatusSurcharge":2, 
      "expeditionSurcharge":2, 
      "declaredPriceSurcharge":0.5, 
      "weight":100000000, 
      "countryISO3166":"PK" 
   } 
] 
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Приклад створення запиту/відповіді на отримання тарифу по Id 

GET Request URI:/dictionaries/tariffs/international/parcel/{id} 

 

Response 

Код відповіді: 200 

{   
   "id":6538, 
   "fromDate":"2015-01-01T00:00:00", 
   "priceBase":20, 
   "priceGround":2.2, 
   "priceAvia":3, 
   "priceBulky":50, 
   "declaredStatusSurcharge":2, 
   "expeditionSurcharge":2, 
   "declaredPriceSurcharge":0.5, 
   "weight":100000000, 
   "countryISO3166":"AE" 
} 
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8.3. Отримання тарифів по типу упаковки (лист, бандероль, 

дрібний пакет, міжнародне відправлення з оголошеною 

цінністю) 

 

Короткий опис: після запиту буде отриманий масив тарифів: 

URI:/dictionaries/tariffs/international/wrapper 

URI:/dictionaries 

Метод GET 

Таблиця 7.3. Параметри тіла JSON 

Параметр Тип Опис 

id 
Number 
(long) 

Ідентифікатор тарифу 

packageTyp
e 

String 
(enum) 

Тип упаковки відправлення: 
 LETTER (Лист) 
 BANDEROLE ("Бандероль") 
 SMALL_BAG ("Дрібний пакет") 
 DECLARED_VALUE ("Міжнародне відправлення з оголошеною цінністю") 

weight 
Number 

(int) 
Вага відправлення в грамах 

priceGround 
Number 

(float) Ціна за доставку наземним/комбінованим транспортом в доларах США 

priceAvia 
Number 

(float) Ціна за доставку авіа транспортом в доларах США 

recommend
edSurcharge 

Number 

(float) 
Комісія за рекомендований статус 

declaredStat
usSurcharge 

Number 

(float) Комісія за оголошену цінність відправлення в доларах США 

declaredPric
eSurcharge 

Number 
(float) 

Комісія від суми оголошеної цінності, % 

tariffZoneCo
de 

String Тарифна зона доставки 

fromDate 
String 

(LocalDateTi
me) 

Дата початку дії тарифу 

 

Приклад створення запиту/відповіді на отримання усіх 

міжнародних тарифів за типом упаковки 

GET Request URI:/dictionaries/tariffs/international/wrapper 

 

Response 

Код відповіді: 200 

[   
   {   
      "id":6744, 
      "packageType":"SMALL_BAG", 
      "weight":2000, 
      "priceGround":14, 
      "priceAvia":15, 
      "recommendedSurcharge":2, 
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      "declaredStatusSurcharge":0, 
      "declaredPriceSurcharge":0, 
      "fromDate":"2017-10-01T00:00:00", 
      "tariffZoneCode":"1" 
   }, 
   {   
      "id":6743, 
      "packageType":"SMALL_BAG", 
      "weight":1000, 
      "priceGround":9, 
      "priceAvia":11, 
      "recommendedSurcharge":2, 
      "declaredStatusSurcharge":0, 
      "declaredPriceSurcharge":0, 
      "fromDate":"2017-10-01T00:00:00", 
      "tariffZoneCode":"1" 
   }, 
   {   
      "id":6742, 
      "packageType":"SMALL_BAG", 
      "weight":500, 
      "priceGround":5, 
      "priceAvia":7, 
      "recommendedSurcharge":2, 
      "declaredStatusSurcharge":0, 
      "declaredPriceSurcharge":0, 
      "fromDate":"2017-10-01T00:00:00", 
      "tariffZoneCode":"1" 
   }, 
   {   
      "id":6741, 
      "packageType":"SMALL_BAG", 
      "weight":250, 
      "priceGround":1.5, 
      "priceAvia":2.5, 
      "recommendedSurcharge":2, 
      "declaredStatusSurcharge":0, 
      "declaredPriceSurcharge":0, 
      "fromDate":"2017-10-01T00:00:00", 
      "tariffZoneCode":"1" 
   }, 
   {   
      "id":6748, 
      "packageType":"SMALL_BAG", 
      "weight":2000, 
      "priceGround":15, 
      "priceAvia":16, 
      "recommendedSurcharge":2, 
      "declaredStatusSurcharge":0, 
      "declaredPriceSurcharge":0, 
      "fromDate":"2017-10-01T00:00:00", 
      "tariffZoneCode":"2" 
   }, 
   {   
      "id":6747, 
      "packageType":"SMALL_BAG", 
      "weight":1000, 
      "priceGround":10, 
      "priceAvia":12, 
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      "recommendedSurcharge":2, 
      "declaredStatusSurcharge":0, 
      "declaredPriceSurcharge":0, 
      "fromDate":"2017-10-01T00:00:00", 
      "tariffZoneCode":"2" 
   } 
] 

Приклад створення запиту/відповіді на отримання міжнародного 

тарифу за типом упаковки по ідентифікатору 

GET Request URI:/dictionaries/tariffs/international/wrapper/{id} 

 

Response 

Код відповіді: 200 

{   
   "id":6743, 
   "packageType":"SMALL_BAG", 
   "weight":1000, 
   "priceGround":9, 
   "priceAvia":11, 
   "recommendedSurcharge":2, 
   "declaredStatusSurcharge":0, 
   "declaredPriceSurcharge":0, 
   "fromDate":"2017-10-01T00:00:00", 
   "tariffZoneCode":"1" 
} 
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9. Отримання документів для друку 
За допомогою перерахованих нище запитів можливо отримати наступні 

документи: 

 форму бланку супровідної адреси CP 71 

 форму митної декларації CN22, CN23 

 форми DL  

 форми C6, TFP3, CN07, CP95+CN29bis 

Для друку документів використовуєтся окремий сервіс, тому доступ до 

сервісу відбувається за окремим URI: 

{formUrl}  =  https://www.ukrposhta.ua/forms/ecom/0.0.1/ 

Для друку документів також можливо в використовувати URI для ecom. 

 

Друковану форму бланку супровідної адреси CP71 у форматі PDF 

можливо отримати за адресою: 

 

Друковану форму бланку митної декларації CN22 у форматі PDF можливо 

отримати за адресою: 

 

Друковану форму бланку митної декларації CN23 у форматі PDF можливо 

отримати за адресою: 

 

Форму CN22 та CN23 можливо надрукувати для відправлення, яке 

містить не більше 4 вкладень (parcel). 

Форма 103а для групи поштових відправлень доступна за адресою: 

 

Форма DL на конверт з адресами відправника / одержувача  доступна за 

адресою: 

 

Для друку форми DL на А4/А5 або 10х10, необхідно вказати параметр 

&SIZE_A4/SIZE_A5 або SIZE_10X10. 

Увага! Рекомендуємо перейти на новий URI, оскільки попередній згодом 

буде відключено. 

{ formUrl }/international/shipments/{shipment_uuid or barcode}/cp71?token={token} 

{ formUrl }/international/shipments/{shipment_uuid or barcode}/cn22?token={token} 

{ formUrl }/international/shipments/{shipment_uuid or barcode}/cn23?token={token} 

{ formUrl }/shipment-groups/{shipment_group_uuid}/form103a?token={token} 

{ formUrl }/international/shipments/{shipment_uuid or barcode}/dl?token={token} 
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Форма на конверт у форматі C6 с адресами відправника / одержувача  

доступна за адресою: 

 

Для друку форми C6 на А4/А5, необхідно вказати параметр 

&SIZE_A4/SIZE_A5 

Форма на пересилання післяплати TFP3 

 

Сформувати усі необхідні форми для відправлення  

PDF форма для листа: DL;  

PDF форми для бандеролі: DL, СN22, СN22 A5, СN22 A6; ярлик 100 х 

100                                                                                                        

PDF форми для дрібного пакету, з оголошеною цінністю: СN22; 

PDF форми для посилки: СN23, CP71, C6, 

+ форми CN07, CP95+CN29bis та TFP3 за наявності повідомлення про 

вручення або післяплати 

 

Форма для бланку пересилання післяплати CP95+CN29bis друкується 

за посиланням: 

 

Форма для бланку послуги «Повідомлення про вручення» CN07. 

Доступна за адресою: 

 

Оновлена форма митної декларації + адресний ярлик з можливістю 

вибору розміру А5, А6 або 10х10 см (SIZE_A5, SIZE_A6 та SIZE_10X10 

відповідно) друкуються за за посиланням (тільки для дрібних пакетів 

або міжнародних відправлень з оголошеною цінністю): 

 

  

{ formUrl }/international/shipments/{shipment_uuid or barcode}/c6?token={token} 

{ formUrl }/international/shipments/{shipment_uuid or barcode}/tfp3?token={token} 

{ formUrl }/international/shipments/{ShipmentUuid or barcode}/forms?token={token}   

{ formUrl }/international/shipments/{ShipmentUuid or 

barcode}/cp95_cn29?token={token} 

{ formUrl }/international/shipments/{ShipmentUuid or barcode}/cn07?token={token} 

{formUrl}/international/shipments/{shipment_uuid or 

barcode}/cn22?token={token}&size=SIZE_A5 
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Отримання всіх необхідних документів для дрібних пакетів або 

міжнародних відправлень з оголошеною цінністю (розмір А5 або А6): 

 

Отримання необхідних документів для всіх відправлень у групі 

 

Параметр SIZE може мати значення: 

 SMALL_BAG, BANDEROLE, DECLARED_VALUE — SIZE_A5 (за 

замовчуванням), SIZE_A6, SIZE_10X10 

 LETTER - SIZE_A5 (за замовчуванням), SIZE_A6, SIZE_A4, 

SIZE_10X10 

 PARCEL - SIZE_A4 (за замовчуванням) 

Отримання документів для відправлень з оголошеною цінністю 

 

Отримання документів для відправлень з післяплатою (tfp3) 

 

Отримання документів для відправлень з післяплатою (cp95 та cn29) 

 

Отримання форми cn22 для всіх відправлень з групи 

 

Отримання форми dl для всіх відправлень з групи 

 

Отримання форми c6 для всіх відправлень з групи 

 

Отримання форми cn23 для всіх відправлень з групи 

 

{ formUrl }/international/shipments/{ShipmentUuid or 

barcode}/forms?token={token}&size=SIZE_A5 

{ formUrl }/shipment-groups/{uuid}/forms?token={token}&size={size} 

{ formUrl }/shipment-groups/{uuid}/cn07?token={token} 

{ formUrl }/shipment-groups/{uuid}/tfp3?token={token} 

{ formUrl }/shipment-groups/{uuid}/cp95_cn29?token={token} 

{ formUrl }/shipment-groups/{uuid}/cn22?token={token}&size={size} 

{ formUrl }/shipment-groups/{uuid}/dl?token={token}&size={size} 

{ formUrl }/shipment-groups/{uuid}/c6?token={token}&size={size} 

{ formUrl }/shipment-groups/{uuid}/cn23?token={token}&size={size} 
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Отримання форми cp71 для всіх відправлень з групи 

 

Отримання форми tfp3 для всіх відправлень з групи 

 

Отримання ярлику для всіх відправлень з групи 

 

Отримання форм для відправлень Експорт+ 

 

Отримання ярлику для відправлень з типом PARCEL 

 

 

Форма 103 

Форма 103а для групи поштових відправлень: 

 

 

Код відповіді: 200  

{ formUrl }/shipment-groups/{uuid}/cp71?token={token}&size={size} 

{ formUrl }/shipment-groups/{uuid}/tfp3?token={token}&size={size} 

{ formUrl }/shipment-groups/{uuid}/sticker?token={token}&size={size} 

{ formUrl }/international/shipments/{exportPlusParcelUuid}}/export-plus?token={token} 

{ formUrl }/ 

international/shipments/{shipment_uuid_barcode}/sticker?token={token}&size={size} 

{formUrl}/shipment-groups/{shipment_group_uuid}/form103a?token={token} 

Увага! На формі 103 сума ПДВ вказується за доставку лише територією 

України. 
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Додаток А. Коди відповідей 

Код відповіді Пояснення 

200 Успіх 

400 Невірний запит 

401 Не авторизований 

500 Внутрішня помилка сервера 

Додаток Б. Специфікація Swagger для Ukrpost 

API 
 

Для отримання специфікації Swagger у форматі JSON необхідно 

відправити http запит GET на: https://www.ukrposhta.ua/ecom/0.0.1/api-

docs.  

Ознайомитися з автоматично сформованою документацією та 

протестувати роботу запитів в тестовому середовищі можливо на порталі 

для розробників https://dev.ukrposhta.ua/documentation. 

 

 

 

 

 

https://www.ukrposhta.ua/ecom/0.0.1/api-docs
https://www.ukrposhta.ua/ecom/0.0.1/api-docs
https://dev.ukrposhta.ua/documentation
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Додаток В. Тарифи для міжнародних 

відправлень 

В.1. Лист 

Граничні тарифи без ПДВ,  (дол. США) 

Вага 
Наземним (комбінованим SAL) 

транспортом 
Авіатранспортом 

до 50 г включно 1,50 2,50 

від 50 до 250 г включно 3 4 

від 250 до 1000 г 11 13 

від 1000 до 2000 г 17 19 

Тарифікація  

Простий лист: залежить від ваги та способу перевезення 

Лист з ШКІ: додатково за номер відстеження 2 дол. США  

Без ПДВ  

 Максимальна вага – 2 кг. 

 

В.2. Бандероль 

Бандероль має 2 категорії:  

 Проста   

 Бандероль з трекінг номером 

Тарифікація простої бандероль  залежить від маси (вказана нижче) та способу пересилання  

Вага 
Наземним (комбінованим SAL) 

транспортом 
Авіатранспортом 

до 250 г включно 3 4 

від 250 до 1000 г включно 11 13 

від 1000 до 2000 г включно 17 19 

за подальші повні і неповні 1000 г 8,50 9,50 

Тарифікація бандеролі з трекінг номером : до тарифу простої бандеролі  додатково 

оплачується збір за номер відстеження в розмірі  - 2 дол. США   

Бандеролі оплачуються марками (в більшості випадків) тому на них НЕ нараховується ПДВ. 

Максимальна вага – 5 кг.  
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В.3. Дрібний пакет 

Дрібний пакет буває тільки з трекінг номером 

ВАГА ЗОНА 1 ЗОНА 2 ЗОНА 3 

 Наземним 
транспорто

м 

Авіа 
транспортом 

Наземним 
транспортом 

Авіа 
транспортом 

Наземним 
транспортом 

Авіа 
трансп
ортом 

до 250 г 
включно 

2,62 3,94 4,46 4,46 6,69 6,69 

від 250 до 500 г 7,57 10,21 11,36 11,36 18,03 18,03 

від 500 до 1000 

г 
12,85 15,49 16,88 16,88 24,75 24,75 

від 1000 до 
2000 

19,45 20,77 22,4 22,4 31,47 31,47 

Тарифікація дрібного пакету: залежить від ваги та способу перевезення + додатково  
оплачується збір за трекінг номер в розмірі - 2,5 дол. США 

На дрібні пакети  - необхідно нараховувати ПДВ +20%. 

Максимальна вага – 2 кг. 

 

Розподіл іноземних держав та територій на 3 тарифні зони для «дрібний пакет» 

Зона Регіон Країна 

1 Країни колишнього 

СНД: 

Азербайджан Молдова 

Білорусь Росія 

Вірменія Таджикистан 

Грузія Туркменістан 

Казахстан Узбекистан 

Киргизстан   

Східна Європа Латвія  Чехія 

Болгарія Польща 

Литва Румунія 

Словаччина Угорщина 

Південна Європа Албанія Канарські острови 

(Іспанія) 

Андорра Македонія 

Боснія та 

Герцеговина 

Мальта 

Ватикан Португалія 

Гібралтар Сан-Марино 

Греція Сербія 

Італія Словенія 

Іспанія Хорватія 

Кіпр Чорногорія 

Західна Європа Австрія Ліхтенштейн 

Бельгія Люксембург 

Німеччина Монако 

Швейцарія Нідерланди 

Франція   

Північна Європа Данія (з Гренландією) Норвегія 

Великобританія Фарерські Острови 

Естонія Фінляндія 
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Ірландія Швеція 

Ісландія   

Близький Схід/Північна 

Африка 

Алжир Ліван 

Афганістан Лівія 

Бахрейн Марокко 

Єгипет Об’єднані Арабські 

Емірати 

Ємен Оман 

Західна Сахара Палестина 

Йорданія Саудівська Аравія 

Ізраїль Сирійська Арабська 

Республіка 

Ірак Судан 

Іран Туніс 

Катар Туреччина 

Кувейт   

2 Східна Азія Монголія Республіка Корея 

Гонконг Корейська Народно-

демократична республіка 

Китай Японія 

Тайвань   

Північна Америка: США (з Аляскою і 

Гаваями) 

Канада 

3 Південна та Південно-

Східна Азія 

Бангладеш Малайзія 

Бруней - Даруссалам Мальдіви 

Бутан Непал 

В’єтнам Пакистан 

Дієго - Гарсія Сінгапур 

Індія Таїланд 

Індонезія Філіппіни 

Камбоджа Шрі-Ланка 

Лаоська Народна 

Демократична 

Республіка 

М’янма (Бірма) 

Центральна та 

Південна Америка 

Американські 

Віргінські острови 

Коста-Ріка 

Ангілья Куба 

Антигуа і Барбуда Кюрасао 

Аргентина Мартініка 

Аруба Мексика 

Багамські острови Монтсеррат 

Барбадос Нікарагуа 

Беліз Острови Теркс і Кайкос 

(Брит.) 

Бермудські острови Панама 

Болівія Парагвай 

Бразилія Перу 
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Британські Віргінські 

острови 

Пуерто-Ріко 

Венесуела Сальвадор  

Гайана Сен-Мартен 

Гваделупа Сент-П'єр і Мікелон 

Гватемала Сент-Вінсент і Гренадіни 

Французька Гвіана Сент-Кітс і Невіс 

Гондурас Сент-Люсія 

  Суринам 

Центральна та 

Південна Америка 

(продовження) 

Гренада Тринідад і Тобаго 

Домініка Уругвай 

Домініканська 

Республіка 

Фолклендські 

(Мальвінські) острови 

Еквадор Французькі Антильські 

острови 

Кайманові Острови 

(Брит.) 

Чилі 

Колумбія Ямайка 

Океанія та інші регіони 

Африки 

Австралія Мідвей 

Американське Самоа Мозамбік 

Ангола Намібія 

Антарктика Науру 

Бенін Нігер 

Ботсвана Нігерія 

Буркіна-Фасо Ніуе 

Бурунді Нова Зеландія 

Вануату Нова Каледонія 

Габон Норфолк (Австрал.) 

Гаїті Острів Кука 

Гамбія Острів Пасхи 

Гана Острів Різдва (Австрал.) 

Гвінея Острів Святої Єлени 

Гвінея-Бісау Острови Бонайре, Сінт-

Естатіус, Саба 

Гуам Палау 

Джибуті Папуа Нова Гвінея 

Екваторіальна Гвінея Південний Судан 

Еритрея Південно-Африканська 

Республіка 

Ефіопія Піткерн (Брит.) 

Заїр (Демократична 

Республіка Конго) 

Реюньйон 

Замбія Руанда 

Західне Самоа Сайпан 

Зімбабве Сан-Томе і Принсіпі 

Кабо-Верде Свазіленд 

Камерун Сейшельські острови 
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Кенія Сенегал 

Кірибаті Соломонові Острови 

Кокосові (Кілінг) 

Острови 

Сомалі 

Коморські острови Сьєрра-Леоне 

Конго Токелау (Юніон) 

Кот д'Івуар Танзанія 

Лесото Тимор-Лешти 

(Демократична 

республіка) 

Ліберія Того 

Маврикій Тонга 

Мавританія Тувалу 

Мадагаскар Уганда 

Майотта Уолліс і Футуна острови 

Макао (Аоминь) Федеративні Штати 

Мікронезії 

Малаві Фіджі (о-ви) 

Малі Французька Полінезія 

Маріанські острови Центральноафриканська 

Республіка 

Маршаллові острови Чад 

  

В.4. Посилка без оголошеної цінності 

Посилка без оголошеної цінності 

Тариф складається з  плати за посилку (штука) + за масу (залежно від способу доставки: авіа 

або комбінованим) + ПДВ  

Максимальна вага – 30 кг.  

Вага посилок заокруглюється за наступним правилом: 

- для посилки без оголошеної цінності – в кілограмах та сотнях грамів (з округленням будь-

якої кількості грамів до сотні в більшу сторону); 

Додатково:  

Посилки з відмітками: Громіздка – додатково коштують 50% до тарифів за масу 
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Посилка без оголошеної цінності, до 10 кг 

Країна призначення 

Граничні тарифи без ПДВ (дол. США) 

за посилку 

за 1 кг 

Авіа-

транспортом 

Наземним 

(комбінованим  

SAL) 

транспортом 

3 4 5 6 

Країни СНД: 

Азербайджан 12,00 4,20 3,20 

Білорусь 12,00 3,80 1,80 

Вірменія 12,00 4,20 3,20 

Грузія 12,00 4,20 3,20 

Казахстан 15,00 4,60 3,00 

Киргизстан 15,00 4,60 3,00 

Молдова 12,00 3,80 1,80 

Росія 15,00 4,50 1,50 

Таджикистан 15,00 5,20 3,60 

Туркменістан 15,00 5,20 3,60 

Узбекистан 16,00 6,20 3,80 

Східна Європа: 

Латвія 12,00 3,40 2,40 

Польща 12,00 3,40 2,40 

Чехія 12,00 3,40 2,40 

Інші країни Східної Європи 12,00 3,40 2,40 

Південна Європа: 

Іспанія 15,00 3,60 2,60 

Італія 15,00 3,60 2,60 

Інші країни Південної Європи 15,00 3,60 2,60 

Західна Європа: 

Німеччина 15,00 3,60 2,60 
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Франція 15,00 3,60 2,60 

Швейцарія 15,00 3,60 2,60 

Інші країни Західної Європи 15,00 3,60 2,60 

Північна Європа: 

Великобританія 18,00 4,00 2,80 

Інші країни Північної Європи 18,00 4,00 2,80 

Близький Схід/Північна Африка: 

Ізраїль 15,00 3,60 2,60 

Інші країни Близького 

Сходу/Північної Африки 
15,00 3,60 2,60 

Східна Азія: 

Гонконг 22,00 5,60 2,60 

Китай 22,00 5,60 2,60 

Республіка Корея 22,00 5,60 2,60 

Японія 22,00 5,60 2,60 

Інші країни Східної Азії 22,00 5,60 2,60 

Північна Америка: 

Канада 18,00 4,40 3,60 

США (з Аляскою і Гаваями) 18,00 4,40 3,60 

Південна та Південно-Східна 

Азія 
20,00 9,00 6,00 

Центральна та Південна 

Америка, Кариби 
20,00 9,00 6,00 

Океанія та інші регіони 

Африки: 
   

Австралія 20,00 9,00 6,00 

Інші країни Океанії та Африки 20,00 9,00 6,00 
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В.5. Посилка з оголошеною цінністю 

Тариф на посилку з оголошеною цінністю складається  з таких 

складових:  

● плата за просту  посилку (штука) 

● + за масу простої посилки  (залежно від способу доставки: 

авіа або комбінованим) 

● + 2,00 дол.  Експедиційна плата за вихідну посилку з 

оголошеною цінністю (за кожну посилку) 

● + 0,5 %. за оголошену цінність поштового відправлення 

від суми оголошеної цінності в гривнях, але не менше ніж 1 дол. 

США 

● + ПДВ   на всю суму 

Максимальна вага – 30 кг.  

Вага посилок заокруглюється за наступним правилом:  для посилки з 

оголошеною цінністю – в кілограмах та десятках грамів (з округленням 

будь-якої кількості грамів до десятка в більшу сторону). 

Тариф на посилки 

Країна 

Посилки 

до 10 кг з оголошеною 
цінністю  

понад 10 кг без оголошеної 
цінності  

понад 10 кг з оголошеною 
цінністю  

Шт. 
Авіа Наз. 

Шт. 
Авіа Наз. 

Шт. 
Авіа Наз. 

кг кг кг 

АЗЕРБАЙДЖАН 22,00 4,09 4,09 22,00 4,09 4,09 22,00 4,09 4,09 

БІЛОРУСЬ 16,50 4,49 4,49 16,50 4,49 4,49 16,50 4,49 4,49 

ВІРМЕНІЯ 22,00 4,09 4,09 22,00 4,09 4,09 22,00 4,09 4,09 

КАЗАХСТАН 24,20 7,26 7,26 24,20 7,26 7,26 24,20 7,26 7,26 

КИРГИЗСТАН 24,20 5,28 5,28 24,20 5,28 5,28 24,20 5,28 5,28 

МОЛДОВА 16,50 4,49 1,92 16,50 4,49 1,92 16,50 4,49 1,92 

РОСІЯ 22,00 5,94 2,16 22,00 5,94 2,16 22,00 5,94 2,16 

ТАДЖИКИСТАН 22,00 6,34 6,34 22,00 6,34 6,34 22,00 6,34 6,34 

ТУРКМЕНІСТАН 22,00 6,34 6,34 22,00 6,34 6,34 22,00 6,34 6,34 

УЗБЕКИСТАН 24,20 7,26 7,26 24,20 7,26 7,26 24,20 7,26 7,26 

ГРУЗІЯ 22,00 4,09 4,09 22,00 4,09 4,09 22,00 4,09 4,09 

ЛАТВІЯ 24,20 3,30 3,30 24,20 3,30 3,30 24,20 3,30 3,30 

ПОЛЬЩА 24,20 3,30 1,92 24,20 3,30 1,92 24,20 3,30 1,92 

ЧЕХІЯ 24,20 3,30 3,30 24,20 3,30 3,30 24,20 3,30 3,30 

БОЛГАРІЯ 24,20 3,30 3,30 24,20 3,30 3,30 24,20 3,30 3,30 

ЛИТВА 24,20 3,30 3,30 24,20 3,30 3,30 24,20 3,30 3,30 

СЛОВАЧЧИНА 24,20 3,30 3,30 24,20 3,30 3,30 24,20 3,30 3,30 
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РУМУНІЯ 24,20 3,30 3,30 24,20 3,30 3,30 24,20 3,30 3,30 

УГОРЩИНА 24,20 3,30 3,30 24,20 3,30 3,30 24,20 3,30 3,30 

ІСПАНІЯ_(В_Т.Ч.К
АНАРСЬКІ_ОСТРОВ

И) 

22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ІТАЛІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

АЛБАНІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

АНДОРРА 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

БОСНІЯ_І_ГЕРЦЕГ

ОВИНА 
22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ВАТИКАН 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ГІБРАЛТАР 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ГРЕЦІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

КІПР 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

МАКЕДОНІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

МАЛЬТА 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ПОРТУГАЛІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

САН-МАРИНО 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

СЕРБІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

СЛОВЕНІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ХОРВАТІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ЧОРНОГОРІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

НІМЕЧЧИНА 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ФРАНЦІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ШВЕЙЦАРІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

АВСТРІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

БЕЛЬГІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ЛІХТЕНШТЕЙН 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ЛЮКСЕМБУРГ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

МОНАКО 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

НІДЕРЛАНДИ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 22,00 5,28 5,28 22,00 5,28 5,28 22,00 5,28 5,28 

ГРЕНЛАНДІЯ 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 

ДАНІЯ 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 

ЕСТОНІЯ 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 

ІРЛАНДІЯ 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 

ІСЛАНДІЯ 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 

НОРВЕГІЯ 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 

ФАРЕРСЬКІ_ОСТРО

ВИ 
22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 

ФІНЛЯНДІЯ 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 

ШВЕЦІЯ 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 22,00 4,75 4,75 

ІЗРАЇЛЬ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

АЛЖИР 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

АФГАНІСТАН 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

БАХРЕЙН 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ЄГИПЕТ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 
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ЙЕМЕН 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ЗАХІДНА_САХАРА 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ЙОРДАНІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ІРАК 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ІРАН 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

КАТАР 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

КУВЕЙТ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ЛІВАН 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ЛІВІЯ 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

МАРОККО 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ОБ’ЄДНАНІ_АРАБС
ЬКІ_ЕМІРАТИ 

22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ОМАН 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ПАЛЕСТИНА 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

САУДІВСЬКА_АРАВ

ІЯ 
22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

СИРІЙСЬКА_АРАБС

ЬКА_РЕСПУБЛІКА 
22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

СУДАН 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ТУНІС 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ТУРЕЧЧИНА 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 22,00 3,96 3,96 

ГОНКОНГ 33,00 6,07 6,07 33,00 6,07 6,07 33,00 6,07 6,07 

КИТАЙ 33,00 6,07 6,07 33,00 6,07 6,07 33,00 6,07 6,07 

КОРЕЯ 33,00 6,07 6,07 33,00 6,07 6,07 33,00 6,07 6,07 

ЯПОНІЯ 33,00 6,07 6,07 33,00 6,07 6,07 33,00 6,07 6,07 

КОРЕЙСЬКА_НАРО

ДНО-

ДЕМОКРАТИЧНА_Р

ЕСПУБЛІКА 

33,00 6,07 6,07 33,00 6,07 6,07 33,00 6,07 6,07 

МОНГОЛІЯ 33,00 6,07 6,07 33,00 6,07 6,07 33,00 6,07 6,07 

ТАЙВАНЬ 33,00 6,07 6,07 33,00 6,07 6,07 33,00 6,07 6,07 

КАНАДА 13,20 7,90 7,90 13,20 7,90 7,90 13,20 7,90 7,90 

США 13,20 7,90 7,90 13,20 7,90 7,90 13,20 7,90 7,90 

БАНГЛАДЕШ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

БРУНЕЙ-

ДАРУССАЛАМ 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

БУТАН 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

В’ЄТНАМ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ДІЄГО-ГАРСІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ІНДІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ІНДОНЕЗІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

КАМБОДЖА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ЛАОСЬКА_НАРОДН
А_ДЕМОКРАТИЧНА

_РЕСПУБЛІКА 

22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МАЛАЙЗІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МАЛЬДІВИ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

НЕПАЛ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ПАКИСТАН 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

СІНГАПУР 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 
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ТАЇЛАНД 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ФІЛІППІНИ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ШРІ-ЛАНКА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

М’ЯНМА_(БІРМА) 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

АМЕРИКАНСЬКІ_ВІ

РГІНСЬКІ_ОСТРОВ

И 

22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

АНГІЛЬЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

АНТИГУА_І_БАРБУ

ДА 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

АРГЕНТИНА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

АРУБА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

БАГАМСЬКІ_ОСТРО

ВИ 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

БАРБАДОС 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

БЕЛІЗ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

БЕРМУДСЬКІ_ОСТР

ОВИ 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

БОЛІВІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

БРАЗИЛІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

БРИТАНСЬКІ_ВІРГІ

НСЬКІ_ОСТРОВИ 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ВЕНЕСУЕЛА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ГАЙАНА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ГВАДЕЛУПА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ГВАТЕМАЛА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ФРАНЦУЗЬКА_ГВІА

НА 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ГОНДУРАС 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ГРЕНАДА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ДОМІНІКА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ДОМІНІКАНСЬКА_Р

ЕСПУБЛІКА 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ЕКВАДОР 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

КАЙМАНОВІ_ОСТР

ОВИ_(БРИТ.) 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

КОЛУМБІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

РЕСПУБЛІКА_КОСТ

А-РІКА 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

КУБА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

КЮРАСАО 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МАРТІНІКА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МЕКСИКА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МОНТСЕРРАТ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

НІКАРАГУА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ОСТРОВИ_ТЕРКС_І

_КАЙКОС_(БРИТ.) 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ПАНАМА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ПАРАГВАЙ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ПЕРУ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ПУЕРТО-РІКО 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

САЛЬВАДОР 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

СЕН-МАРТЕН 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 



 
 
 

 

    
  www.ukrposhta.ua 

 
 

103 

СЕНТ-

П'ЄР_І_МІКЕЛОН 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

СЕНТ-

ВІНСЕНТ_І_ГРЕНАД

ІНИ 

22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

СЕНТ-

КІТС_І_НЕВІС 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

СЕНТ-ЛЮСІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

СУРИНАМ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ТРИНІДАД_І_ТОБА
ГО 

22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

УРУГВАЙ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ФОЛКЛЕНДСЬКІ(М

АЛЬВІНСЬКІ)_ОСТР

ОВИ 

22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ЧИЛІ(В_Т.Ч.ОСТРІ

В_ПАСХИ) 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ЯМАЙКА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

АВСТРАЛІЯ 22,00 12,34 12,34 22,00 12,34 12,34 22,00 12,34 12,34 

АМЕРИКАНСЬКЕ_С

АМОА 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

АНГОЛА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

АНТАРКТИКА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

БЕНІН 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

БОТСВАНА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

БУРКІНА-ФАСО 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

БУРУНДІ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ВАНУАТУ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ГАБОН 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ГАЇТІ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ГАМБІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ГАНА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ГВІНЕЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ГВІНЕЯ-БІСАУ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ГУАМ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ДЖИБУТІ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ЕКВАТОРІАЛЬНА_Г

ВІНЕЯ 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ЕРИТРЕЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ЕФІОПІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ДЕМОКРАТИЧНА_Р

ЕСПУБЛІКА_КОНГО
_(ЗАЇР) 

22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ЗАМБІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ЗАХІДНЕ_САМОА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ЗІМБАБВЕ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

КАБО-ВЕРДЕ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

КАМЕРУН 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

КЕНІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

КІРИБАТІ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

КОКОСОВІ_(КІЛІНГ

)_ОСТРОВИ 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

КОМОРСЬКІ_О-ВИ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 
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РЕСПУБЛІКА_КОНГ

О 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

КОТ_Д'ІВУАР 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ЛЕСОТО 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ЛІБЕРІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МАВРИКІЙ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МАВРИТАНІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МАДАГАСКАР 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МАЙОТТА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МАКАО 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МАЛАВІ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МАЛІ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МАРІАНСЬКІ_ОСТР

ОВИ_(ВТ.Ч 
О.ГУАМ,О.САЙПАН) 

22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МАРШАЛЛОВІ_ОСТ
РОВИ 

22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

МОЗАМБІК 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

НАМІБІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

НАУРУ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

НІГЕР 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

НІГЕРІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

НІУЕ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

НОВА_ЗЕЛАНДІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

НОВА_КАЛЕДОНІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

НОРФОЛК_(АВСТРА
Л.) 

22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ОСТРІВ_КУКА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ОСТРІВ_РІЗДВА_(А

ВСТРАЛ.) 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ОСТРІВ_СВЯТОЇ_Є

ЛЕНИ 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ОСТРОВИ_БОНАЙР

Е,СІНТ-

ЕСТАТІУС,САБА 

22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ПАЛАУ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ПАПУА_НОВА_ГВІН

ЕЯ 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ПІВДЕНИЙ_СУДАН 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ПІВДЕННО-

АФРИКАНСЬКА_РЕ

СПУБЛІКА 

22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ПІТКЕРН(БРИТ.) 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

РЕЮНЬЙОН 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

РУАНДА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

САН-

ТОМЕ_І_ПРИНСІПІ 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

СВАЗІЛЕНД 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

СЕЙШЕЛЬСЬКІ_О-

ВИ 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

СЕНЕГАЛ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

СОЛОМОНОВІ_ОСТ

РОВИ 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

СОМАЛІ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

СЬЄРРА-ЛЕОНЕ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 
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ТОКЕЛАУ_(ЮНІОН) 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ТАНЗАНІЯ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ТИМОР-
ЛЕШТИ_(ДЕМОКРА

ТИЧНА_РЕСПУБЛІК

А) 

22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ТОГО 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ТОНГА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ТУВАЛУ 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

УГАНДА 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

УОЛЛІС_І_ФУТУНА

_ОСТРОВИ 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ФЕДЕРАТИВНІ_ШТ

АТИ_МІКРОНЕЗІЇ 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ФІДЖІ(ОCТРОВИ) 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ФРАНЦУЗЬКА_ПОЛІ

НЕЗІЯ 
22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИ

КАНСЬКА_РЕСПУБЛ

ІКА 

22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 

ЧАД 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 22,00 11,22 11,22 
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В.6. Міжнародне поштове відправлення з оголошеною 

цінністю 
Відправлення з оголошеною цінністю 

(Тариф за масу + 2 $)*курс НБУ + 0.5% від оголошеної  цінності, але не менше ніж 

1 дол. США + ПДВ 

Максимальна вага – 2 кг.  

 

МПВ з 

оголошеною 

цінністю 

Наземним (комбінованим S A L) 

транспортом  
Авіатранспортом  

масою до 50 г 

включно 
1,5 2,5 

від 50 до 250 

г 
3 4 

від 250 до 

1000 г 
11 13 

від 1000 до 

2000 г 
17 19 

 

 

Розрахунок вартості з ПДВ з оподаткуванням за доставку лише 

територією України 

Для відправлень з типом SMALL_BAG, PARCEL, DECLARED_VALUE розрахунок 

вартості доставки виконується з врахуванням ПДВ, що стягуэться лише за 

пересилання територією України. 

Сукупний тариф складається за наступною формулою: 

Загальна сума = (Сума складових тарифів без ПДВ – % знижки за 

договором) – Фіксований тариф по Україні + Фіксований тариф по 

Україні * 20% ПДВ (див. приклад розрахунку далі). 
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Зміна розрахунку вартості з ПДВ 

Категорія Складова тарифу по 
Україні 

Складова тарифу 
по Україні з ПДВ 

Чи змінюється 
тариф? 

Лист Без змін/ марки Без змін/ марки Без змін/ марки 

Бандеролі Без змін/ марки Без змін/ марки Без змін/ марки 

Дрібний пакет 30 грн 36 грн ТАК 

Відправлення з 
оголошеного 

вартістю (до 2 кг) 

40 грн 48 грн Без змін 

Посилка без 
оголошеної вартості 

до 10 кг 

25 грн 30  грн ТАК 

Посилка 
без  оголошеної 

вартості від 10 до 
30  кг 

25 грн 30  грн ТАК 

 

Приклад розрахунку вартості доставки: 

Посилка до США з оголошеною цінністю 6000 грн, вагою 2,5 кг (авіа): 

"calculationDescription": "Price=31.35USD(836.00UAH): destination country=US; price=18.00US
D; delivery type=AVIA; weight tariff=11.00USD; declared status=2.00USD; declared price surc
harges 0.5%=30.00UAH; Знижка 3% (М.В.)=25.70; with_vat=831.00-25.0+(25.0+25.0*20.0%)" 

 

Вартість доставки = 31.35USD(836.00UAH): 

destination country=US; 

тариф=18.00USD; 

delivery type=AVIA; 

тариф за вагу=11.00USD; 

нарахування за відравлення з оголошеною цінністю = 2.00USD; 

додаткова плата від суми оголошеної цінності 0.5% = 30.00UAH; 

знижка 3% (М.В.) = 25.70; 

опис розрахунку вартості з ПДВ, with_vat = 831.00-25.0+(25.0+25.0*20.0%) 

 

Дрібний пакет до США вагою 2 кг (авіа): 

"calculationDescription": "Price=21.55USD(574.57UAH): destination country=US; delivery 
type=AVIA; price=19.48USD; recommended=2.50USD; Знижка 3% (М.В.)=17.58; with_vat=568.57-
30.0+(30.0+30.0*20.0%)" 

Вартість доставки = 21.55USD(574.57UAH): 

destination country=US; 

тариф=19.48USD; 

delivery type=AVIA; 

рекомендоване відправлення: 2.50USD; 

знижка 3% (М.В.) = 17.58; 

опис розрахунку вартості з ПДВ, with_vat=568.57-30.0+(30.0+30.0*20.0%) 
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Округлення при застосуванні тарифів 

При визначенні розміру плати за послуги виконується заокруглення 

кінцевої плати, розрахованої на підставі діючих тарифів. 

Заокруглення здійснюється у такому порядку: до 0,5 копійки 

відкидається; 0,5 і вище заокруглюється до 1 копійки. 

З клієнта підлягає стягненню кінцева плата за надану послугу і сума 

нарахованого податку на додану вартість. У разі приймання груп 

поштових відправлень плата за їх пересилання визначається шляхом 

розрахунку плати за пересилання кожного поштового відправлення 

окремо, з наступним складанням одержаних результатів. 

Додаткові особливі відмітки 

З повідомленням 1,5 $ 

З посильним 2,3  $ 

Вручити особисто 0,23 $ 

Громіздка 50 % від маси посилки 

Консигнація Спеціальний тариф для кожної 

країни 

Післяплата Тариф не стягується - формується 

окремий бланк TFP 3 (додаток 5) 

 
 
 

Повідомлення про вручення   

Можливе для:  

лист 

З ШКІ бандероль 

дрібний пакет 

міжнародне поштове відправлення 

з оголошеною цінністю 
з оголошеною цінністю 

посилка 
без оголошеної цінності, 

з оголошеною цінністю 
 

 

 

Доставка посильним  



 
 
 

 

    
  www.ukrposhta.ua 

 
 

109 

У країні призначення вихідних поштових відправлень, посилок (за 

бажанням відправника) або доставка посильним адресату 

повідомлення про надходження відправлень 

Можливе для:  

лист 

З ШКІ бандероль 

дрібний пакет 

міжнародне поштове відправлення 

з оголошеною цінністю 
з оголошеною цінністю 

посилка 
без оголошеної цінності, 

з оголошеною цінністю 

 

Вручення особисто  

лист 

З ШКІ бандероль 

дрібний пакет 

міжнародне поштове відправлення 

з оголошеною цінністю 
з оголошеною цінністю 

посилка 
без оголошеної цінності, 

з оголошеною цінністю 

 

Громіздка 

Можливе для: 

 посилок без оголошеної цінністю  

 посилок з оголошеною цінністю 
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В.7. Обмеження на пересилання по країнам 

 
Для кожної країни існує перелік дозволених додаткових послуг і 

параметрів відправлення, для отримання цього переліку необхідно 

створити запит. 
 

Приклад запиту/відповіді на обмеження пересилання для США 

GET Request  

URI /constraints-per-countries/by-parameters?token={token}&countryISO3166=US 
 

Response 

Код відповіді: 200 
{   

   "iso3166":"US", 

   "declaredPriceSDRMaxGround":0, 

   "declaredPriceSDRMaxAvia":0, 

   "customsDeclarationCountGround":2, 

   "customsDeclarationCountAvia":2, 

   "aviaWithCourierParcelAllowed":true, 

   "maxWeightGroundParcel":31.5, 

   "maxWeightAviaParcel":31.5, 

   "declaredPriceSDRMaxGroundParcel":3448, 

   "declaredPriceSDRMaxAviaParcel":3448, 

   "customsDeclarationCountGroundParcel":2, 

   "customsDeclarationAviaParcel":2, 

   "aviaWithCourierAllowed":false, 

   "bulkyGroundParcelAllowed":false, 

   "postpayAviaParcelAllowed":false, 

   "personalHangingGroundAllowed":false, 

   "groundWithCourierAllowed":false, 

   "declaredPriceAviaParcelAllowed":true, 

   "bulkyAviaParcelAllowed":false, 

   "postpayGroundParcelAllowed":false, 

   "personalHangingAviaAllowed":false, 

   "declaredPriceAviaAllowed":false, 

   "declaredPriceGroundAllowed":false, 

   "groundWithCourierParcelAllowed":true, 

   "declaredPriceGroundParcelAllowed":true, 

   "declaredPricePostpayGroundAllowed":false, 

   "declaredPricePostpayAviaAllowed":false, 

   "currencyGroundAllowed":true, 

   "currencyAviaAllowed":true, 

   "restanteAviaParcelAllowed":false, 

   "restanteGroundParcelAllowed":false 

} 
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Таблиця В.7.1. Параметри тіла JSON 

Параметр Опис 

Наявність 

параметра в 

API 

iso3166 Назва країни у форматі ISO 3166-1 Alpha-2. 

За замовчуванням у відправника встановлено 

UA.  (Великі латинські літери, 2 символи). 

так 

declaredPriceSDRMax

Ground 

Максимальна оголошена цінність 

відправлення в СПЗ (спеціальні права 

запозичення) для пересилання 

кореспонденції3 комбінованим шляхом. 

так 

declaredPriceSDRMax

Avia 

Максимальна оголошена цінність 

відправлення в СПЗ (спеціальні права 

запозичення) для пересилання 

кореспонденції авіа шляхом. 

так 

customsDeclarationC

ountGround 

Кількість митних декларацій для пересилання 

кореспонденції комбінованим шляхом. 

ні 

customsDeclarationC

ountAvia 

Кількість митних декларацій для пересилання 

кореспонденції авіа транспортом. 

ні 

aviaWithCourierParce

lAllowed 

Додаткова послуга «доставка посильним» 

посилок авіа транспортом. 

так 

maxWeightGroundPa

rcel 

Максимальна вага для пересилання посилок 

комбінованим шляхом (не більше 30 кг). 

так 

maxWeightAviaParcel Максимальна вага для пересилання посилок 

авіа транспортом (не більше 30 кг). 

так 

declaredPriceSDRMax

GroundParcel 

Максимальна оголошена цінність 

відправлення в СПЗ (спеціальні права 

запозичення) для пересилання посилок 

комбінованим шляхом. 

так 

declaredPriceSDRMax

AviaParcel 

Максимальна оголошена цінність 

відправлення в СПЗ (Спеціальні права 

запозичення) для пересилання посилок авіа 

транспортом. 

так 

customsDeclarationC

ountGroundParcel 

Кількість митних декларацій для пересилання 

посилок комбінованим шляхом. 

ні 

customsDeclarationA

viaParcel 

Кількість митних декларацій для пересилання 

посилок авіа транспортом. 

ні 

aviaWithCourierAllow

ed 

Додаткова послуга «доставка посильним» 

для пересилання кореспонденції авіа 

транспортом. 

так 

bulkyGroundParcelAll

owed 

Помітка «громіздка» для пересилання 

посилок комбінованим шляхом. 

так 

postpayAviaParcelAll

owed 

Послуга післяплати для посилок які 

відправляються авіа транспортом. 

так 

personalHangingGrou

ndAllowed 

Додаткова послуга «вручення особисто» для 

пересилання кореспонденції комбінованим 

шляхом. 

так 

groundWithCourierAll

owed 

Додаткова послуга «доставка посильним» 

для пересилання кореспонденції 

комбінованим шляхом. 

так 

declaredPriceAviaPar

celAllowed 

Пересилання посилок з оголошеною цінністю 

авіа транспортом. 

так 

                                                           
3 Кореспонденція – це листи, бандеролі, дрібні пакети та ін. відправлення, окрім посилок. 
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bulkyAviaParcelAllow

ed 

Помітка «громіздка» для пересилання 

посилок комбінованим шляхом. 

так 

postpayGroundParcel

Allowed 

Послуга післяплати для посилок, що 

відправляються комбінованим шляхом. 

так 

personalHangingAvia

Allowed 

Додаткова послуга «вручення особисто» для 

пересилання кореспонденції авіа 

транспортом. 

так 

declaredPriceAviaAllo

wed 

Пересилання кореспонденції з оголошеною 

цінністю авіа транспортом. 

так 

declaredPriceGround

Allowed 

Пересилання кореспонденції з оголошеною 

цінністю комбінованим шляхом. 

так 

groundWithCourierPa

rcelAllowed 

Додаткова послуга «доставка посильним» 

для пересилання посилок комбінованим 

шляхом. 

так 

declaredPriceGround

ParcelAllowed 

Пересилання посилок з оголошеною цінністю 

комбінованим шляхом. 

так 

declaredPricePostpay

GroundAllowed 

Пересилання післяплати кореспонденції з 

оголошеною цінністю комбінованим шляхом4. 

так 

declaredPricePostpay

AviaAllowed 

Пересилання післяплати кореспонденції з 

оголошеною цінністю авіа транспортом5. 

так 

currencyGroundAllow

ed 

Пересилання валюти комбінованим шляхом. ні 

currencyAviaAllowed Пересилання валюти авіа транспортом. ні 

restanteAviaParcelAll

owed 

Пересилання посилки «до вимоги» авіа 

транспортом. 

ні 

restanteGroundParcel

Allowed 

Пересилання посилки «до вимоги» 

комбінованим шляхом. 

ні 

 

                                                           
4,5 В АПІ немає можливості вибрати спосіб пересилання післяплати. 
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В.8. Розподіл іноземних держав та територій за тарифними 

зонами 

Номер Країна призначення Номер Країна призначення 

Східна Європа 

1 Албанія 9 Румунія 

2 Болгарія 10 Сербія 

3 Боснія і Герцеговина 11 Словаччина 

4 Естонія 12 Словенія 

5 Латвія 13 Угорщина 

6 Литва 14 Хорватія 

7 
Республіка Північна 

Македонія 
15 Чехія 

8 Польща 16 Чорногорія 

Центральна / Північна Європа 

1 Австрія 6 Норвегія 

2 Греція 7 Фінляндія 

3 Данія 8 Швейцарія 

4 Ліхтенштейн 9 Швеція 

5 Німеччина   

Західна Європа 

1 Андорра 10 Канарські Острови (Іспанія) 

2 Бельгія 11 Люксембург 

3 Ватикан 12 Мальта 

4 Великобританія 13 Монако 

5 Гібралтар 14 Нідерланди 

6 Ірландія 15 Португалія 

7 Ісландія 16 Сан-Марино 

8 Італія 17 Фарерські Острови 

9 Іспанія 18 Франція 
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Центральна Азія /Близький Схід 

1 Афганістан 12 Кувейт 

2 Бахрейн 13 Ліван 

3 Дієго-Гарсія 14 Мальдіви 

4 Ізраїль 15 Об’єднані Арабські Емірати 

5 Індія 16 Оман 

6 Ірак 17 Пакистан 

7 Іран 18 Палестина 

8 Йорданія 19 Саудівська Аравія 

9 Ємен 20 Сирія 

10 Катар 21 Туреччина 

11 Кіпр 22 Шрі-Ланка 

Північна Америка 

1 Гренландія 3 США (з Аляскою і Гаваями) 

2 Канада   

Східна Азія 

1 Бангладеш 12 Макао (Аоминь) 

2 Бруней 13 Малайзія 

3 Бутан 14 Монголія 

4 В’єтнам 15 М’янма (Бірма) 

5 Гонконг 16 Непал 

6 Індонезія 17 Папуа – Нова Гвінея 

7 Камбоджа 18 Сінгапур 

8 Китай 19 Тайвань 

9 
Північна Корея (Корейська 

НДР) 
20 Таїланд 

10 
Південна Корея (Республіка 

Корея) 
21 Філіппіни 
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11 
Лаоська Народна 

Демократична Республіка  
22 Японія 

Африка / Південна та Центральна Америка 

1 Алжир 57 Лівія 

2 Ангілья 58 Маврикій 

3 Ангола 59 Мавританія 

4 Антигуа і Барбуда 60 Мадагаскар 

5 
Антильські Острови 

(Нідерланди) 
61 Майотта 

6 Аргентина 62 Малаві 

7 Аруба 63 Малі 

8 Асенсьйон 64 Маріанські Острови 

9 Багамські Острови 65 Марокко 

10 Барбадос 66 Мартініка 

11 Беліз 67 Мексика 

12 Бенін 68 Мозамбік 

13 Бермудські Острови 69 Монтсеррат 

14 Болівія 70 Намібія 

15 Ботсвана 71 Нігер 

16 Бразилія 72 Нігерія 

17 Буркіна-Фасо 73 Нікарагуа 

18 Бурунді 74 Острів Кайман (Брит.) 

19 
Віргінські Острови 

(Великобританія) 
75 Острів Святої Єлени (Брит.) 

20 Віргінські Острови (США) 76 Панама 

21 Венесуела 77 Парагвай 

22 Габон 78 Перу 

23 Гаїті 79 Південно-Африканська Республіка 

24 Гайана 80 Пуерто-Ріко 
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25 Гамбія 81 Реюньйон 

26 Гана 82 Руанда 

27 Гваделупа 83 Сайпан 

28 Гватемала 84 Сальвадор 

29 Гвінея 85 Сан-Томе і Принсіпі 

30 Гвінея-Бісау 86 Королівство Есватіні 

31 Гондурас 87 Сейшельські Острови 

32 Гренада 88 Сенегал 

33 Домініка 89 Сент-Вінсент і Гренадіни 

34 Домініканська Республіка 90 Сент-Кітс і Невіс 

35 Джибуті 91 Сент-Люсія 

36 Еквадор 92 Сент-П’єр і Мікелон 

37 Екваторіальна Гвінея 93 Сінт-Мартен 

38 Еритрея 94 Сомалі 

39 Ефіопія 95 Судан 

40 Єгипет 96 Суринам 

41 Заїр 97 Сьєрра-Леоне 

42 Замбія 98 Танзанія 

43 Західна Сахара 99 Теркс і Кайкос, острови (Брит.) 

44 Зімбабве 100 Того 

45 Кабо-Верде 101 Тринідад і Тобаго 

46 Камерун 102 Туніс 

47 Кенія 103 Уганда 

48 Колумбія 104 Уругвай 

49 Коморські Острови 105 Фолклендські (Мальвінські) Острови 

50 Конго 106 Французька Гайана 

51 Коста-Рика 107 Французькі Антили 

52 Кот-д’Івуар 108 Центрально-Африканська Республіка 
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53 Куба 109 Чад 

54 Кюрасао 110 Чилі 

55 Лесото 111 Ямайка 

56 Ліберія  

Австралія / Океанія 

1 Австралія 15 Нова Каледонія 

2 Американське Самоа 16 Норфолк (Австрал.) 

3 Антарктика 17 Острів Кука 

4 Вануату 18 Острів Пасхи 

5 Гуам 19 Острів Різдва (Австрал.) 

6 Західне Самоа 20 Палау 

7 Кірибаті 21 Піткерн (Брит.) 

8 Кокосові (Кілінг) Острови 22 Соломонові Острови 

9 Маршаллові Острови 23 Токелау (Юніон) 

10 Мідуей, острови 24 Тонга 

11 
Мікронезія, Федеративні 

Штати 
25 Тувалу 

12 Науру 26 Уолліс і Футуна, острови 

13 Ніуе 27 Фіджі 

14 Нова Зеландія 28 Французька Полінезія 

 

  

Увага! Доставка міжнародних відправлень усіх типів призупинена до Ємену у 

зв'язку з військовими діями. 
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Додаток Г. Супровідна документація для відправлення Експорт+ 
 

 

Рис. Г1. Адресний ярлик та CN23 для Експорт+ 

Для відправлення Експорт+ друкується 3 копії форми CN23.  
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Рис. Г2. Інвойс. 

Для відправлення Експорт+ друкується 2 копії інвойсу.  
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Рис. Г3. Заява до митниці 
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Додаток Д. Тарифи для відправленнь типу 

Консигнація 
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Історія змін API 
 

Нове в версії від 25.09.2017: 

 

1. В Shipment International data видалений параметр "addressForReturnId" – зворотна доставка 

відправлення, замість нього використовується "returnAddressId". 

2. Доданий параметр "deliveryDate" – орієнтовна дата доставки відправлення. 

3. Створені обмеження по довжині, граничні розміри для листів, бандеролей, дрібного пакету, 

міжнародного відправлення з оголошеною цінністю: Будь-яка сторона – не перевищую 60 см, а сума 

усіх вимірів – не перевищує 90 см. Для рулонів: сума довжини і подвійного діаметра рулонів не повинна 

перевищувати 104 см, а найбільший вимір – 90 см. 

4. В Shipment International data доданий параметр "onlyPrintedIssues" – тільки друковані видання для 

бандеролей на адресному ярлику DL, C6 друкується як відмітка Imprimes. 

5. Змінені тарифи для розрахунку посилок вагою більше 10 кг.  

6. В Shipment додана можливість видаляти позиції відправлення (parcel item) 

7. Shipment видалений параметр toreturntosender 

8. Додана можливість роздрукувати усі необхідні PDF форми для створеного відправлення. 

{url}/international/shipments/{ShipmentUuid}/forms?token={token} 

 

Нове в версії від 26.10.2017: 

 

1. Shipment, international data якщо w2D=true, withDeliveryNotification повинно бути true 

2. Shipment Group, видалений параметр counterpartyUuid 

3. Додана PDF форма для бланку пересилання післяплати CP95+CN 29bis. Доступна за адресою: 

{url}/international/shipments/{ShipmentUuid}/cp95_cn29?token={token}  

Додана PDF форма для бланку послуги «Повідомлення про вручення» CN07. Доступна за адресою: 

{url}/international/shipments/{ShipmentUuid}/cn07?token={token} 

4. Shipment, змінені граничні розміри якщо відправлення громіздке bulky:true, найбільша сторона не 

перевищує 200 см, а сума довжини не перевищує 300 см. 

5. Client, доданий параметр nameEn, firstNameEn, lastNameEn 

 

Нове в версії від 17.11.2017: 

 

1. Додано ендпоінт на масове додавання відправлень в групу поштових відправлень. 
{{url}}/shipment-groups/{{shipmentGroupUuid}}/shipments?token={{counterpartyAdmin}}  

2. PDF форма 103 для групових відправлень видалена, замість неї використовується форма 103а, 
ендпоінт на отримання форми 103 формує форму 103а 

 

Нове в версії від 28.11.2017: 

 

1. Додано нову форму cn 22 для дрібних пакетів і міжнародних відправлень з оголошеною цінністю з 
можливістю вибору розміру A5 та А6 
{url}/international/shipments/{shipmentUuid}/cn22?token={token}&size=SIZE_A5. 
{url}/international/shipments/{shipmentUuid}/cn22?token={token}&size=SIZE_A6 

2. Додано можливість отримання усіх форм з можливістю вибору розміру A5 та А6, тільки для дрібних 
пакетів і  міжнародних відправлень з оголошеною цінністю 
{url}/international/shipments/{shipmentUuid}/forms?token={token}&size=SIZE_A5 

 

Нове в версії від 18.12.2017: 

 

1. Shipment параметр “recommended” (рекомендований) був видалений, замість нього в 
InternationalData доданий  параметр “tracked” (поштове відправлення з ШКІ) 

2. Додані нові обмеження на міжнародні відправлення детальніше дивіться тут 

3. Shipment в categoryType доданий тип SALE_OF_GOODS – продаж товарів 

  

http://ukrposhta.ua/zamoviti/mizhnarodni-vidpravlennya/zaboroneni-predmetu
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Нове в версії від 03.01.2018: 

 

1. Змінені тарифи на міжнародні відправлення 

2. Якщо в групі є зареєстровані відправлення, "status": "REGISTERED", в групу  неможливо додати 
відправлення. 

3. В Shipment параметр status перенесено в тіло параметра lifecycle, тепер:  "lifecycle": {"status": 
"CREATED", "statusDate": "2018-01-02T11:18:33"}. 

4. Параметр discountPerClient замінений на discount 

 

Нове в версії від 18.01.2018: 

 

1. В Client доданий параметр "type", тип клієнта. Після наступного оновлення параметр "individual"  
буде видалений. 

2. В Client додана перевірка  параметра: "tin" (ІПН)  

3. В Shipment "categoryType": "OTHER" був замінений на  "MIXED_CONTENT". 

 

Нове в версії від 01.02.2018: 

 

1. Доданий ендпоінт на отримання обмежень по країні. 

2. Змінені тарифи на МВП з оголошеною цінністю 

3. Доданий ендпоінт на отримання форми CN22 для дрібних пакетів у форматі 100*100 

 

Нове в версії від 01.02.2018: 

 

1. В address додано поле “foreignStreetHouseApartment” для заповнення адреси однією строчкою після 
зазначення країни і міста. 

 

Нове в версії від 01.03.2018: 

 

1. Додана можливість друкувати форми CN22 для бандеролей. 

 

Нове в версії від 29.03.2018: 

 

1. Address, доданий ендпоінт на отримання назви країни  створеної адресі на англійській мові 
{url}/addresses/{addressId}/countryNameInLatin 

2. Consighment, модуль консигнації  додана країна Азербайджан 

3. "recipientAddressId" повинен бути однією з  адрес отримувача 

4. Оновлена форма 103  

5. Discounts, додані поля "applicableToCountries" – знижку призначено для країни, 
"applicableToPackageTypes" – знижку призначено до типу  пакування.  

 

Нове в версії від 29.03.2018: 

 

1. В Shipment Group додана можливість масового додавання відправлень в групу за допомогою ШКІ.  

2. В Shipment Discount, додане поле “applicableToAllDeliveryTypes”, якщо знижка застосовується до 
усіх типів доставки.   

3. В Shipment поле “nonCashPayment” було видалене. 

4. В Shipment Додана валідація для “parcelItems” у міжнародних відправленнях, для посилок з типом 
PARCEL, BANDEROLE, SMALL_BAG, DECLARED_VALUE  
Також поля: description, quantity, value, weight, currencyCode - є обов’язковими. 

 

Нове в версії від 21.04.2018: 

 

1. В Shipment видалена можливість створювати відправлення в групі відправлень вказавши uuid групи 
відправлень.  

2. В Shipment об’єкт discount був замінений на масив discounts який складається з об’єктів знижок  

3. Доданий запит на створення відправлення в групі відправлень POST {url}/shipment-
groups/{shipmentGroupUuid}/shipments?token={token} 
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Нове в версії від 21.06.2018: 

 

1. В Shipment поле avia замінене на поле transportType, у якому може бути вказане одне з двох 
значень: GROUND або AVIA. 

2. Для відправлень з типом INTERNATIONAL_CONSIGNMENT, на формах DL, C6, CN22(A6, A5, 10x10), 
CN23, CP71 додана відмітка CONSIGNMENT. 

 

Нове в версії від 05.07.2018: 

 

1. В групу відправлень додано поле packageType, в групу відправлень можуть бути додані тільки 
відправлення з однаковим packageType, наприклад в одну групу відправлень можуть бути додані 
тільки посилки. При створені групи необхідно вказати тип упаковки відправлення які будуть додані в 
групу. 

2. Доданий новий ендпоінт для отримання останньої версії документації 
{url}/international-doc. 

 

Нове в версії від 04.09.2018: 

 

1. Додано ендпоінт на отримання відправлень, ціну яких було змінено у відділенні за вказаний 
період. 

2. У відправлення додано поле priceChangedInPostOffice 

3. Додано приклад створення міжнародного відправлення типу лист. 

 

Нове в версії від 26.09.2018: 

1. Змінено формат відображення масиву об’єктів Discount. 
 

Нове в версії від 18.10.2018: 

 

1. Додано обмеження для поля client.name: 

 

- name не повинно бути більше 60 символов; 

- в поле неможливо ввести спецсимволи; 

- додано фільтр абревіатур МФО, ЄДРПОУ, ЕГРПОУ, ІПН, ИНН, р/р, р\р; 

- в поле невозможно ввести підряд більше 6 цифр. 

2. Пареметр &showDeclaredPrice для форми 103а змінено на &hideDeclaredPrice=1/0 

3. Додано додатковий параметр size для друку форм DL та C6. 

4. До переліку країн по договору консигнації додано Білорусь. 

 

Нове в версії від 07.12.2018: 

 

1. Для Client видалено поля firstNameEn, lastNameEn, nameEn. 

2. Для Client додано поле latinName. 

3. Для Shipment додано поле senderAddressId. 

4. Для Client видалено поле individual та додано поле personalDataApproved. 

5. Додано валідацію ІПН при створенні клієнта з типом «PRIVATE_ENTREPRENEUR». 

6. Додано валідацію ЄДРПОУ при створенні клієнта з типом «COMPANY». 

7. Для Sender додано перевірку наявності номеру телефону. 

8. Додано розділи документації по роботі з сервісом калькуляції. 

10. При створенні адреси додано поля created та lastModified – дату створення та зміни адреси, 

відповідно. 

11. Змінився формат відображення адреси в Shipment. 

12. Додано ендпоінти для перевірки правильності введення телефонного номеру. 

 

Нове в версії від 17.04.2019: 

 

1. На форму TFP3 додана назва банку та оновлено шаблон TFP3 (кращої якості). 

2. Додано можливість отримувати друковані форми для відправлень за ШКІ. 

3. Змінено шаблон форми СН22 А6 – збільшено довжину блоку sendTo та sendFrom. 
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4. Назву країни Свазіленд (англ. Swaziland) змінено на Королівство Есватіні (англ. Kingdom of 

Sewatini). 

 

Нове в версії від 26.06.2019: 

 

1. На формах CN22 А5 змінено розташування адреси отримувача. 

2. У відправлення (internationalData) додано поле directFlight. На формі CN22 додано позначення для 

цього типу відправлення у вигляді великоої літери "Е". 

3. Для поля daysForReturn (internationalData) додано значення за замовчуванням – 30 днів. 

4. Оновлено Розділ 8, змінено URI для друку супровідних документів. 

 

Нове в версії від 07.08.2019: 

1. Додано запити для отримання супровідної документації за групою відправлень. 

2. Для форми CN23 та СР71 збільшено шрифт в рядку вулиця (street). 

3. Для Client додано опис розрахункового рахунку у форматі IBAN. 

4. Для Client додано поле isBankAccountIban. 

 

Нове в версії від 15.10.2019: 

1. Додано розділ з інфомацією по відправленням Експорт+. 

2. Додано запит для друку супровідної документації на відправлення Експорт+. 

3. В Додатку Г наведено приклад супровідної документації для відправлення Експорт+. 

4. До type додано нове значення INTERNATIONAL_EXPORT_PLUS. 

5. До parcelItems додано поля latinName та name. 

6. До shipment додано поле spaceDimensionsSum. 

7. До shipment додано об'єкт exportPlus. 

8. До поля categoryType додано значення MIXED_CONTENT. 

9. У Додатку Д додано таблицю з оновленими тарифами на консигнацію. 

 

Нове в версії від 20.12.2019: 

1. У Додатку В внесено зміни до тарифів на дрібні пакети та посилки масою понад 10 кг. 

2. Назву країни «Македонія» виправлено на «Республіка Північна Македонія». 

3. Видалено опис полів fragile, forFragile, priceFragile, fragileAviaParcelAllowed,  

fragileGroundParcelAllowed. 

4. Якщо для відправлення з оголошенною цінністю (DECLARED_VALUE) вказана післяплата, його 

неможливо створити до Росії. 

5. До розділу Відправлення Експорт+ додано приклад отримання міста та штату за індексом. 

 

Нове в версії від 24.01.2020: 

1.     Змінено опис поля bankAccount, видалено поле bankCode та isBankAccountIban. Розрахунковий 
рахунок клієнта вказується тільки у форматі IBAN. 
 

Нове в версії від 12.02.2020: 

1.     До розділу Консигнація додано інформацію по тарифам на кур’єрську авіадоставку відправлень 
консигнації до Молдови. 
 

Нове в версії від 08.04.2020: 

1. Оголошена цінність не може бути більшою ніж сума полів parcelitem.value. 
2. До групи відправлень додано поле created. 

 

Нове в версії від 22.04.2020: 

1. Для друку форми DL заборонено розмір 10х10. Для CN23 видалено поле Redirect to address below. 
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Нове в версії від 30.06.2020: 

1. Змінено тарифи для розрахунку міжнародних відправлень типу дрібний пакет, посилка та МПВ з 
оголошеною цінністю, змінено розрахунок частки з ПДВ за доставку лише територією України 
(Додаток В). 
2. До відправлення дано поле deliveryPriceUa та with_vat (опис розрахунку частки з ПДВ за доставку 
лише територією України). 
3. Змінено приклади створення посилки та дрібного пакету, попереднього розрахунку вартості 
відправлення. 
 

Нове в версії від 10.07.2020: 

1. Для міжнародного листа додано можливість друку форми DL розміром 10х10 – параметр запиту 
SIZE_10X10. 
 

Нове в версії від 13.07.2020: 

1. Для форми 103 змінено розрахунок суми ПДВ. 

 

Нове в версії від 17.08.2020: 

1. Доставка міжнародних відправлень усіх типів призупинена до Ємену у зв'язку з військовими діями. 
2. До Розділу 4 додано приклад розрахунку великогабаритного відправлення (посилка) з довжиною 
більше 71 см та опис параметру в calculationDescription.priceOversize rate. 
 

Нове в версії від 31.08.2020: 

1. До Розділу 9 додано запити отримання ярликів відправлень з типом PARCEL – окремого 
відправлення та всіх відправлень з групи. 
2. З форми 103 для міжнародних листів та бандеролей видалено поле з сумою ПДВ. 
3. Для дрібного пакету та бандеролі на форму CN22 (10[10) додано загальну вартість митної 
декларації. 

 

Нове в версії від 22.09.2020: 

1. З відправлення видлено поле international. 
2. У Розділі 3 для параметру name (ім’я клієнта) видалено обмеження на 6 чисел підряд. 
3. У Розділі 6 змінено приклад створення та розрахунку вартості консигнації (додано поле 
deliveryPriceUA – вартість доставки територією України). Змінено таблицю у Додатку Д. 
 

Нове в версії від 09.12.2020: 

1. Поля parcel.width та parcel.height потрібно обов’язково вказувати у запиті створення відправлення. 
2. Поле postPay повинно мати значення null або бути ≥1. Для міжнародних відправлень не дозволено 
розділення післяплати. 
 

Нове в версії від 22.12.2020: 

1. Змінено тарифи на міжнародні відправлення, Додаток В та Д. 
2. До Розділу 8.2 додано опис параметру isCommercial. 
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