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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. Докладніше див. 
документацію. 

Приклад запиту виглядає наступним чином: 

 

де {uuidOrBarcode} – uuid або ШКІ листа 

  

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/letters/domestic/ 
{uuidOrBarcode}?token={token}' 

Увага! Створення адреси та клієнта описано в документації для 
відправленнь в межах країни. 
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Середовище для тестування 
Середовище для тестування (або sandbox) дозволяє повністю 
налаштувати процес взаємодії з системою Укрпошти через АРІ. 

Для отримання доступу до тестового середовища використовується 
окрема пара bearer та token, а також наступні URI: 

 https://dev.ukrposhta.ua/ecom/0.0.1/ - для роботи з основними 
функціями; 

 https://dev.ukrposhta.ua/forms/ecom/0.0.1/ - для друку 
супровідних документів. 

 

 
  

Увага! Для друку форм можливо використовувати обидва варіанта. 
Рекомендуємо перейти на новий URI, оскільки попередній згодом буде 

відключено. 

https://dev.ukrposhta.ua/ecom/0.0.1/
https://dev.ukrposhta.ua/forms/ecom/0.0.1/
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1. Лист 

Короткий опис 

Простий лист  – лист, що пересилається простим порядком. Лист 
опускається відправником у поштову скриньку, або подається для 
пересилання до ОПЗ (об’єкту поштового зв’язку). 
Порядок вручення: листи доставляються за вказаною відправником 
адресою через поштові абонентські скриньки або абонементні 
скриньки1. 

Рекомендований лист  – лист, що пересилається рекомендованим 
порядком наземним шляхом. Лист подається для пересилання до ОПЗ. 
При цьому оператор видає клієнту розрахунковий документ, що 
підтверджує факт приймання листа. 
Порядок вручення: листи доставляються та вручаються адресатові 
(одержувачу) під розпис. 

 

Таблиця 1.1. Параметри тіла JSON 

                                                           
1 Абонементна скринька (а/с) — скринька із засобами для запобігання несанкціонованому 

доступу, що встановлюється в об'єктах поштового зв'язку і орендується адресатом на визначений термін 
для одержання на його ім'я поштових відправлень, поштових переказів, періодичних друкованих видань. 

Параметр Тип Опис 
Обов’язко

вий 
Передаєть
ся у запиті 

format 
String 

(Enum) 

Формат листа. Має наступні значення: 
 LETTER_114_X_162 - лист розмірами 114x162 мм, 
 LETTER_110_X_220 - лист розмірами 110x220 мм, 
 LETTER_162_X_229 - лист розмірами 162x229 мм, 
 LETTER_229_X_324 - лист розмірами 229x324 мм. 

Так Так 

type 
String 

(Enum) 

Тип листа. Має наступні значення: 
 SIMPLE - простий лист, 
 SIMPLE_PRIORITY - простий лист з пріоритетом доставки, 
 RECOMMENDED - рекомендований лист, 
 RECOMMENDED_PRIORITY - рекомендований лист з 

пріоритетом доставки. 

Так Так 

paymentTy
pe 

String 
(Enum) 

Тип оплати за пересилання листа. Має наступні значення: 
 POSTAGE_STAMP - марка, 
 FRANKING_MACHINE - маркувальна машина, 
 POSTAGE_PAID_IMPRINT - відбиток про оплату. 

Якщо обрано тип оплати POSTAGE_STAMP, знижка не 
нараховується. 

Так Так 

weight 
Number 

(Int) 
Вага листа, вказана в грамах. Максимальна вага листа – 2000 гр. Так Так 

senderUuid 
String 
(uuid) 

Uuid відправника, що передається в запиті під час створення листа. Так Так 

senderAdd
ressId 

Number 
(Long) 

Ідентифікатор адреси відправника, що передається в запиті під час 
створення листа. Вказана адреса має співпадати з адресою 

відправника. 
Так Так 

recipient 
JSON 
Object 

Клієнт-одержувач листа. Об’єкт містить поля:  
 uuid – унікальний ідентифікатор клієнта-одержувача; 
 name – ім’я клієнта; 
 type – тип клієнта. 

Так Так 
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recipient 
Uuid 

String 
(uuid) 

Uuid одержувача, що передається в запиті під час створення листа. Так Так 

recipientAd
dressId 

Number 
(Long) 

Ідентифікатор адреси одержувача, що передається в запиті під час 
створення листа. Вказана адреса має співпадати з адресою 

одержувача. 
Так Так 

sms Bolean 

Лист з смс сповіщенням. За замовчуванням має значення false. Якщо 
sms – true, одержувачу надсилаэться смс повідомлення про 

надходження листа. Тільки для листів з типом RECOMMENDED та  
RECOMMENDED_PRIORITY. 

Ні Так 

withDeliver
yNotificatio

n 
Boolean 

Має значення true, якщо лист відправляється з повідомленням про 
вручення, та друкується форма 119. Значення true можливо встановити 
тільки для листів з типом RECOMMENDED або RECOMMENDED_PRIORITY 

Ні Так 

personalHa
nding 

Boolean 
Лист з врученням особисто. Має значення true, якщо лист 

відправляється з особистим врученням. Значення true можливо 
встановити тільки якщо параметр withDeliveryNotification=true 

Ні Так 

externalId String Ідентифікатор листа в зовнішній системі, інтегрованій через АРІ Ні Так 

subpoena Boolean 

Має значення true, якщо відправляється судова повістка. Поле впливає 
на термін зберігання листа у відділенні, та повернення відправнику у 
випадку не вручення – 5 робочих днів. Для листів без відмітки – 30 

календарних днів. Відмітка про повістку відображається на формі 103 
(особливі відмітки). 

Ні Так 

submission
Date 

String 
(LocalDate

Time) 

Дата подання листа до поштового відділення (передбачувана). 
Вказується під час створення групи листів. Якщо вказано у групі листів,  

дата проставляється у листі автоматично під час його додавання до 
групи або створення листа у групі. У випадку видалення листа з групи, 

полю присвоюється значення null. 

Ні Ні 

uuid 
String 
(uuid) 

Унікальний ідентифікатор створеного листа. Генерується автоматично 
при створенні. 

Ні Ні 

barcode String 
ШКІ створеного листа. Генерується автоматично з пулу, призначеного 

до контракту контрагента. 
Ні Ні 

contract 
String 
(uuid) 

Uuid контракту контрагента на відправку листів. Ні Ні 

counterpar
ty 

JSON 
Object 

Контрагент. Об’єкт містить поля: 
 uuid - унікальний ідентифікатор контрагента; 
 name – назва контрагента. 

Ні Ні 

sender 
JSON 
Object 

Клієнт-відправник листа. Об’єкт містить поля:  
 uuid - унікальний ідентифікатор клієнта-відправника; 
 name – ім’я клієнта; 
 type – тип клієнта. 

Ні Ні 

senderAdd
ress 

JSON 
Object 

Повна адреса відправника.  Ні Ні 

senderPho
ne 

JSON 
Object 

Телефон відправника. Вказаний номер телефону має співпадати з 
телефоном відправника. 

Об’єкт містить поля: 
 id - ідентифікатор телефону одержувача; 
 number – номер телефону одержувача. 

Ні Ні 

recipientAd
dress 

JSON 
Object 

Повна адреса одержувача. Див. розділ Адреса в документації по АРІ Ні Ні 

recipientPh
one 

JSON 
Object 

Телефон одержувача. Вказаний номер телефону має співпадати з 
телефоном одержувача. 

Об’єкт містить поля: 
 id - ідентифікатор телефону одержувача; 
 number – номер телефону одержувача. 

Ні Ні 

price 
Number 

(BigDecim
al) 

Вартість пересилання листа, завжди вказується без ПДВ Ні Ні 

priceDescri
ption 

String Детальний опис розрахунку вартості листа Ні Ні 

regionSorti
ngCenter 

String 
Обласний сортувальний центр. Вказується на ярлику для сортування 

листів в процесі доставки. 
Ні Ні 

districtSort
ingCenter 

String 
Районний сортувальний центр. Вказується на ярлику для сортування 

листів в процесі доставки. 
Ні Ні 

postOffice
Number 

String Індекс поштового відділення Ні Ні 

postOffice
Name 

String Назва поштового відділення Ні Ні 
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Приклад створення листа 

 

POST Request  
URI:/letters/domestic?token={token} 

{  
   "format":"LETTER_162_X_229", 
   "type":"RECOMMENDED", 
   "paymentType":"FRANKING_MACHINE", 
   "weight":1000, 
   "senderUuid":"{{client2LetterUuid}}", 
   "senderAddressId":"{{сountrysideVeseleAddressId}}", 
   "recipientUuid":"{{individualClientCountrysideUuid1}}", 
   "recipientAddressId":"{{MariupolAddressId}}", 
   "withDeliveryNotification":true, 
   "subpoena":true, 
   "personalHanding":true, 
   "sms":true 
} 

printedCou
nt 

Number 
(Int) 

Лічильник. Вказує, скільки разів було надруковано ярлик для листа Ні Ні 

lifecycle 
JSON 
Object 

Опис статусу доставки листа (життєвий цикл відправлення). Містить 
поля:  

 status – статус відправлення (більш докладну інформацію 
щодо статусу доставки листа можливо отримати за 
допомогою сервісу статус трекінгу); 

 statusDate – час присвоєння останнього статусу. 

Ні Ні 

vat 
Number 

(BigDecim
al) 

Сумма ПДВ (0, якщо лист пересилається без нарахування ПДВ) Ні Ні 

created 
String 

(LocalDate
Time) 

Дата створення листа. Дата і час вказуються у форматі "2019-06-
12T12:31:56" 

Ні Ні 

modified 
String 

(LocalDate
Time) 

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

Ні Ні 

clientContr
acts 

Array 
(List) 

Перелік uuid контрактів клієнта Ні Ні 

discounts Array 
(List) 

Знижка на відправлення листа.  
Якщо у контрагента є знижка, вона автоматично присвоюється 
відправленню.  
Має наступні поля:  

 uuid – унікальний ідентифікатор знижки; 
 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) 
 

Ні Ні 

Увага! Поля counterparty, sender, senderAddress, senderPhone, recipient, 
recipientAddress, recipientPhone не передаються у тілі запиту, а лише 

повертаються у відповіді. 

Увага! Для створення листа контрагент повинен мати контракт на відправку 
листів. 
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Response 
Код відповіді: 200 

{  
   "uuid":"bb2655d4-6a79-48ad-ab6e-80732a6ddd5c", 
   "barcode":"5009100000151", 
   "format":"LETTER_162_X_229", 
   "type":"RECOMMENDED", 
   "paymentType":"FRANKING_MACHINE", 
   "weight":1000, 
   "contract":"50b6e5a4-deb4-4c17-8253-11ff00fbfc80", 
   "counterparty":{  
      "uuid":"0325316d-7b18-4038-af9f-57742e52280e", 
      "name":"ПАТ Укрпошта Друга" 
    
}, 
   "sender":{  
      "uuid":"7727ef8a-0e6f-4f15-8b5d-c2b0e2588d23", 
      "name":"ФОП Петренко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
    
}, 
   "senderAddress":{  
      "id":1384204, 
      "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, no
ne", 
      "created":"2020-02-12T13:39:30", 
      "lastModified":"2020-02-12T13:39:30", 
      "country":"UA" 
    
}, 
   "senderPhone":{  
      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
    
}, 
   "recipient":{  
      "uuid":"79126ed1-ca44-4b96-ba77-22ee2d38c8ae", 
      "name":"Іванов Іван Іванович", 
      "type":"INDIVIDUAL" 
    
}, 
   "recipientAddress":{  
      "id":1384202, 
      "postcode":"87555", 
      "region":"Донецька", 
      "district":"", 
      "city":"Маріуполь", 
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      "street":"Шевченка", 
      "houseNumber":"56", 
      "apartmentNumber":"45", 
      "description":"none", 
      "countryside":false, 
      "foreignStreetHouseApartment":null, 
      "detailedInfo":"Україна, 87555, Донецька, Маріуполь, Шевченка 56, 45, none
", 
      "created":"2020-02-12T13:39:30", 
      "lastModified":"2020-02-12T13:39:30", 
      "country":"UA" 
    
}, 
   "recipientPhone":{  
      "id":19715, 
      "number":"+380982004113" 
    
}, 
   "externalId":null, 
   "price":48.60, 
   "vat":9.72, 
   "discounts":[  
      {  
         "uuid":"257570f2-4e33-4d4e-9b69-679bd2530480", 
         "name":"Discount 10%", 
         "fromDate":"2020-02-12", 
         "toDate":"2020-05-12", 
         "value":10.0, 
         "category":"CONTRACT_DISCOUNT", 
         "type":"BASE" 
       
} 
    
], 
   "priceDescription":"Total discount=10% (Discount 10%); tariff (NOT_PRIORITY, 
1000 g)=24.30; delivery notification=16.20; recommended=7.20; sms=0.90; vat=9.72
", 
   "regionSortingCenter":"Маріуполь", 
   "postOfficeNumber":"87555", 
   "postOfficeName":"Маріуполь", 
   "printedCount":0, 
   "lifecycle":{  
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2020-02-12T13:50:32" 
    
}, 
   "created":"2020-02-12T13:50:32", 
   "modified":"2020-02-12T13:50:32", 
   "subpoena":true, 
   "withDeliveryNotification":true, 
   "personalHanding":true, 
   "sms":true 
} 

Приклад створення листа з додаванням його до групи 

POST Request  
URI:/letters/domestic/groups/{letterGroupUuid}/letters?token={token} 
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{   
   "format":"LETTER_114_X_162", 
   "type":"SIMPLE", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":100, 
   "senderUuid":"c3a19d81-800a-4dd5-a230-edfeabc99507", 
   "senderAddressId":"516793", 
   "recipientUuid":"ee9f25b0-9890-4346-bc07-6f06b41c8bcc", 
   "recipientAddressId":"516794" 
} 

Response 
Код відповіді: 200 

{  
   "uuid":"e323aa06-02c4-4209-a41b-9ba157c453cb", 
   "barcode":"6996100000016", 
   "format":"LETTER_114_X_162", 
   "type":"SIMPLE", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":100, 
   "contract":"733ee522-76f8-429b-a922-dae1d9fd7b49", 
   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
    
], 
   "counterparty":{  
      "uuid":"067a4ff2-5bf6-4ade-8e57-54e3ec7449dd", 
      "name":"ПАТ Укрпошта" 
   }, 
   "sender":{  
      "uuid":"284176c1-1937-4542-a382-62aace6cc47c", 
      "name":"ФОП Петренко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "senderAddress":{  
      "id":7448952, 
      "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, no
ne", 
      "created":"2019-11-04T11:32:03", 
      "lastModified":"2019-11-04T11:32:03", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "senderPhone":{  
      "id":24645, 
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      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "recipient":{  
      "uuid":"a5b30531-3e8f-47c0-ac75-292926a305de", 
      "name":"ФОП Коровенко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "recipientAddress":{  
      "id":7448996, 
      "postcode":"04071", 
      "region":"Київ", 
      "district":"подільський", 
      "city":"Київ", 
      "street":null, 
      "houseNumber":null, 
      "apartmentNumber":null, 
      "mailbox":"L764531", 
      "description":"none", 
      "countryside":false, 
      "foreignStreetHouseApartment":null, 
      "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
      "created":"2019-11-04T11:34:48", 
      "lastModified":"2019-11-04T11:34:48", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "recipientPhone":{  
      "id":387865, 
      "number":"+380672802273" 
   }, 
   "externalId":null, 
   "price":12.00, 
   "vat":0.00, 
   "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 100 g)=12; vat=0", 
   "regionSortingCenter":"Київ", 
   "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
   "postOfficeNumber":"04071", 
   "postOfficeName":"Київ", 
   "submissionDate":"2019-11-06", 
   "printedCount":0, 
   "lifecycle":{  
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2019-11-04T11:58:49" 
   }, 
   "created":"2019-11-04T11:58:48", 
   "modified":"2019-11-04T11:58:48", 
   "subpoena":false, 
   "withDeliveryNotification":false, 
   "personalHanding":false, 
   "sms":false 
} 

 

Увага! Щоб зареєструвати лист у відділенні, його необхідно обов'язково 
створити в групі або додати до групи. 
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Приклад створення кількох листів у групі 

POST Request  
URI:/letters/domestic/groups/{letterGroupUuid}/letters?token={token} 

[ 
{   
   "format":"LETTER_114_X_162", 
   "type":"SIMPLE", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":100, 
   "senderUuid":"c3a19d81-800a-4dd5-a230-edfeabc99507", 
   "senderAddressId":"516793", 
   "recipientUuid":"ee9f25b0-9890-4346-bc07-6f06b41c8bcc", 
   "recipientAddressId":"516794" 
}, 
{   
   "format":"LETTER_114_X_162", 
   "type":"SIMPLE", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":100, 
   "senderUuid":"c3a19d81-800a-4dd5-a230-edfeabc99507", 
   "senderAddressId":"516793", 
   "recipientUuid":"ee9f25b0-9890-4346-bc07-6f06b41c8bcc", 
   "recipientAddressId":"516794" 
} 

] 
Response 

Код відповіді: 200 
{-----------------Листи, створені у групі------------------- } 

Приклад отримання листа за uuid або ШКІ 

GET Request  
URI:/letters/domestic/{uuidOrBarcode}?token={token} 

 
Response 

Код відповіді: 200 
{  
   "uuid":"e323aa06-02c4-4209-a41b-9ba157c453cb", 
   "barcode":"6996100000016", 
   "format":"LETTER_114_X_162", 
   "type":"SIMPLE", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":100, 
   "contract":"733ee522-76f8-429b-a922-dae1d9fd7b49", 
   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
    
], 
   "counterparty":{  
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      "uuid":"067a4ff2-5bf6-4ade-8e57-54e3ec7449dd", 
      "name":"ПАТ Укрпошта" 
   }, 
   "sender":{  
      "uuid":"284176c1-1937-4542-a382-62aace6cc47c", 
      "name":"ФОП Петренко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "senderAddress":{  
      "id":7448952, 
      "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, no
ne", 
      "created":"2019-11-04T11:32:03", 
      "lastModified":"2019-11-04T11:32:03", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "senderPhone":{  
      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "recipient":{  
      "uuid":"a5b30531-3e8f-47c0-ac75-292926a305de", 
      "name":"ФОП Коровенко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "recipientAddress":{  
      "id":7448996, 
      "postcode":"04071", 
      "region":"Київ", 
      "district":"подільський", 
      "city":"Київ", 
      "street":null, 
      "houseNumber":null, 
      "apartmentNumber":null, 
      "mailbox":"L764531", 
      "description":"none", 
      "countryside":false, 
      "foreignStreetHouseApartment":null, 
      "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
      "created":"2019-11-04T11:34:48", 
      "lastModified":"2019-11-04T11:34:48", 
      "country":"UA" 
   }, 
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   "recipientPhone":{  
      "id":387865, 
      "number":"+380672802273" 
   }, 
   "externalId":null, 
   "price":12.00, 
   "vat":0.00, 
   "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 100 g)=12; vat=0", 
   "regionSortingCenter":"Київ", 
   "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
   "postOfficeNumber":"04071", 
   "postOfficeName":"Київ", 
   "submissionDate":"2019-11-06", 
   "printedCount":0, 
   "lifecycle":{  
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2019-11-04T11:58:49" 
   }, 
   "created":"2019-11-04T11:58:48", 
   "modified":"2019-11-04T11:58:48", 
   "subpoena":false, 
   "withDeliveryNotification":false, 
   "personalHanding":false, 
   "sms":false 
} 

Приклад оновлення відправника листа 

PUT Request  
URI:/letters/domestic/{uuidOrBarcode}/sender/{uuidOrPostId}?token={token} 

 
Response 

Код відповіді: 200 
{   
   "uuid":"2ae2924b-fa52-41b6-86e2-200705606124", 
   "barcode":"5552200000146", 
   "format":"LETTER_114_X_162", 
   "type":"SIMPLE", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":100, 
   "contract":"6a217401-0191-416e-b951-15204e73c4b7", 
   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
    
     ], 
   "counterparty":{   
      "uuid":"ad5110ca-f48d-4c2a-aef9-c479055f92d5", 
      "name":"АТ Укрпошта" 
   }, 
   "sender":{   
      "uuid":"518a480a-a8dc-49b1-9c3f-43b785e3c2c1", 
      "name":"ФОП Петренко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
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   "senderAddress":{   
      "id":515834, 
      "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, no
ne", 
      "created":"2019-03-06T14:23:01", 
      "lastModified":"2019-03-06T14:23:01", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "senderPhone":{   
      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "recipient":{   
      "uuid":"a5e2610e-2c2b-4b0e-9759-d58ac3acf0b8", 
      "name":"ФОП Коровенко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "recipientAddress":{   
      "id":516519, 
      "postcode":"04071", 
      "region":"Київ", 
      "district":"подільський", 
      "city":"Київ", 
      "street":null, 
      "houseNumber":null, 
      "apartmentNumber":null, 
      "mailbox":"L764531", 
      "description":"none", 
      "countryside":false, 
      "foreignStreetHouseApartment":null, 
      "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
      "created":"2019-03-06T14:30:14", 
      "lastModified":"2019-03-06T14:30:14", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "recipientPhone":{   
      "id":387865, 
      "number":"+380672802273" 
   }, 
   "externalId":null, 
   "price":12, 
   "vat":0, 
   "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 100 g)=12; vat=0", 
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   "regionSortingCenter":"Київ", 
   "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
   "postOfficeNumber":"04071", 
   "postOfficeName":"Київ", 
   "submissionDate":"2019-03-08", 
   "printedCount":0, 
   "lifecycle":{   
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2019-03-06T14:36:21" 
   }, 
   "created":"2019-03-06T14:36:21", 
   "modified":"2019-03-06T14:36:21", 
   "subpoena":false, 
   "withDeliveryNotification":false, 
   "personalHanding":false, 
   "sms":false 
} 

Приклад оновлення одержувача листа 

PUT Request  
URI:/letters/domestic/{uuidOrBarcode}/recipient/{uuidOrPostId}?token={token} 

 
Response 

Код відповіді: 200 
{   
   "uuid":"2ae2924b-fa52-41b6-86e2-200705606124", 
   "barcode":"5552200000146", 
   "format":"LETTER_114_X_162", 
   "type":"SIMPLE", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":100, 
   "contract":"6a217401-0191-416e-b951-15204e73c4b7", 
   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
    
     ], 
   "counterparty":{   
      "uuid":"ad5110ca-f48d-4c2a-aef9-c479055f92d5", 
      "name":"АТ Укрпошта" 
   }, 
   "sender":{   
      "uuid":"518a480a-a8dc-49b1-9c3f-43b785e3c2c1", 
      "name":"ФОП Петренко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "senderAddress":{   
      "id":515834, 
      "postcode":"08436", 
      "region":"Київська", 
      "district":"Боярка", 
      "city":"Стовп’яги", 
      "street":"Франка", 



 

 

  www.ukrposhta.ua 
  

18 
 

      "houseNumber":"21", 
      "apartmentNumber":null, 
      "description":"none", 
      "countryside":true, 
      "foreignStreetHouseApartment":null, 
      "detailedInfo":"Україна, 08436, Київська, Боярка, Стовп’яги, Франка 21, no
ne", 
      "created":"2019-03-06T14:23:01", 
      "lastModified":"2019-03-06T14:23:01", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "senderPhone":{   
      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "recipient":{   
      "uuid":"dc6b4a9e-0007-44d0-a143-86e2109458d7", 
      "name":"Коровенко ФОП", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "recipientAddress":{   
      "id":515834, 
      "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, no
ne", 
      "created":"2019-03-06T14:23:01", 
      "lastModified":"2019-03-06T14:23:01", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "recipientPhone":{   
      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "externalId":null, 
   "price":12, 
   "vat":0, 
   "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 100 g)=12; vat=0", 
   "regionSortingCenter":"Київ", 
   "districtSortingCenter":"ДОП Яготин ЦПЗ № 8 м. Яготин", 
   "postOfficeNumber":"08436", 
   "postOfficeName":"Київська", 
   "submissionDate":"2019-03-08", 
   "printedCount":0, 
   "lifecycle":{   
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      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2019-03-06T14:36:21" 
   }, 
   "created":"2019-03-06T14:36:21", 
   "modified":"2019-03-06T17:17:46", 
   "subpoena":false, 
   "withDeliveryNotification":false, 
   "personalHanding":false, 
   "sms":false 
} 

Приклад оновлення адреси відправника листа 

PUT Request 
URI: /letters/domestic/{uuidOrBarcode}/sender/address/{addressId}?token={token} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "uuid":"2ae2924b-fa52-41b6-86e2-200705606124", 
   "barcode":"5552200000146", 
   "format":"LETTER_114_X_162", 
   "type":"SIMPLE", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":100, 
   "contract":"6a217401-0191-416e-b951-15204e73c4b7", 
   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
    
     ], 
   "counterparty":{   
      "uuid":"ad5110ca-f48d-4c2a-aef9-c479055f92d5", 
      "name":"АТ Укрпошта" 
   }, 
   "sender":{   
      "uuid":"518a480a-a8dc-49b1-9c3f-43b785e3c2c1", 
      "name":"ФОП Петренко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "senderAddress":{   
      "id":515828, 
      "postcode":"73013", 
      "region":"Херсонська", 
      "district":null, 
      "city":"Херсон", 
      "street":"Японська", 
      "houseNumber":"13", 
      "apartmentNumber":"45", 
      "description":"none", 
      "countryside":false, 
      "foreignStreetHouseApartment":null, 
      "detailedInfo":"Україна, 73013, Херсонська, Херсон, Японська 13, 45, none"
, 
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      "created":"2019-03-06T14:23:00", 
      "lastModified":"2019-03-06T14:23:00", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "senderPhone":{   
      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "recipient":{   
      "uuid":"dc6b4a9e-0007-44d0-a143-86e2109458d7", 
      "name":"Коровенко ФОП", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "recipientAddress":{   
      "id":515834, 
      "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, no
ne", 
      "created":"2019-03-06T14:23:01", 
      "lastModified":"2019-03-06T14:23:01", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "recipientPhone":{   
      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "externalId":null, 
   "price":12, 
   "vat":0, 
   "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 100 g)=12; vat=0", 
   "regionSortingCenter":"Київ", 
   "districtSortingCenter":"ДОП Яготин ЦПЗ № 8 м. Яготин", 
   "postOfficeNumber":"08436", 
   "postOfficeName":"Київська", 
   "submissionDate":"2019-03-08", 
   "printedCount":0, 
   "lifecycle":{   
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2019-03-06T14:36:21" 
   }, 
   "created":"2019-03-06T14:36:21", 
   "modified":"2019-03-06T17:18:38", 
   "subpoena":false, 
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   "withDeliveryNotification":false, 
   "personalHanding":false, 
   "sms":false 
} 

Приклад оновлення адреси одержувача листа 

PUT Request  
URI:/letters/domestic/{uuidOrBarcode}/recipient/address/{addressId}?token={token} 
 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "uuid":"2ae2924b-fa52-41b6-86e2-200705606124", 
   "barcode":"5552200000146", 
   "format":"LETTER_114_X_162", 
   "type":"SIMPLE", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":100, 
   "contract":"6a217401-0191-416e-b951-15204e73c4b7", 
   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
    
     ], 
   "counterparty":{   
      "uuid":"ad5110ca-f48d-4c2a-aef9-c479055f92d5", 
      "name":"АТ Укрпошта" 
   }, 
   "sender":{   
      "uuid":"518a480a-a8dc-49b1-9c3f-43b785e3c2c1", 
      "name":"ФОП Петренко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "senderAddress":{   
      "id":515828, 
      "postcode":"73013", 
      "region":"Херсонська", 
      "district":null, 
      "city":"Херсон", 
      "street":"Японська", 
      "houseNumber":"13", 
      "apartmentNumber":"45", 
      "description":"none", 
      "countryside":false, 
      "foreignStreetHouseApartment":null, 
      "detailedInfo":"Україна, 73013, Херсонська, Херсон, Японська 13, 45, none"
, 
      "created":"2019-03-06T14:23:00", 
      "lastModified":"2019-03-06T14:23:00", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "senderPhone":{   
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      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "recipient":{   
      "uuid":"dc6b4a9e-0007-44d0-a143-86e2109458d7", 
      "name":"Коровенко ФОП", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "recipientAddress":{   
      "id":515832, 
      "postcode":"87555", 
      "region":"Донецька", 
      "district":null, 
      "city":"Маріуполь", 
      "street":"Шевченка", 
      "houseNumber":"56", 
      "apartmentNumber":"45", 
      "description":"none", 
      "countryside":false, 
      "foreignStreetHouseApartment":null, 
      "detailedInfo":"Україна, 87555, Донецька, Маріуполь, Шевченка 56, 45, none
", 
      "created":"2019-03-06T14:23:01", 
      "lastModified":"2019-03-06T14:23:01", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "recipientPhone":{   
      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "externalId":null, 
   "price":12, 
   "vat":0, 
   "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 100 g)=12; vat=0", 
   "regionSortingCenter":"Маріуполь", 
   "postOfficeNumber":"87555", 
   "postOfficeName":"Маріуполь", 
   "submissionDate":"2019-03-09", 
   "printedCount":0, 
   "lifecycle":{   
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2019-03-06T14:36:21" 
   }, 
   "created":"2019-03-06T14:36:21", 
   "modified":"2019-03-06T17:19:05", 
   "subpoena":false, 
   "withDeliveryNotification":false, 
   "personalHanding":false, 
   "sms":false 
} 
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Приклад оновлення ваги листа 

PUT Request  
URI: /letters/domestic/{uuidOrBarcode}/weight/{weight}?token={token} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "uuid":"2ae2924b-fa52-41b6-86e2-200705606124", 
   "barcode":"5552200000146", 
   "format":"LETTER_114_X_162", 
   "type":"SIMPLE", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":20, 
   "contract":"6a217401-0191-416e-b951-15204e73c4b7", 
   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
    
     ], 
   "counterparty":{   
      "uuid":"ad5110ca-f48d-4c2a-aef9-c479055f92d5", 
      "name":"АТ Укрпошта" 
   }, 
   "sender":{   
      "uuid":"518a480a-a8dc-49b1-9c3f-43b785e3c2c1", 
      "name":"ФОП Петренко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "senderAddress":{   
      "id":515828, 
      "postcode":"73013", 
      "region":"Херсонська", 
      "district":null, 
      "city":"Херсон", 
      "street":"Японська", 
      "houseNumber":"13", 
      "apartmentNumber":"45", 
      "description":"none", 
      "countryside":false, 
      "foreignStreetHouseApartment":null, 
      "detailedInfo":"Україна, 73013, Херсонська, Херсон, Японська 13, 45, none"
, 
      "created":"2019-03-06T14:23:00", 
      "lastModified":"2019-03-06T14:23:00", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "senderPhone":{   
      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "recipient":{   
      "uuid":"dc6b4a9e-0007-44d0-a143-86e2109458d7", 
      "name":"Коровенко ФОП", 
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      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "recipientAddress":{   
      "id":515832, 
      "postcode":"87555", 
      "region":"Донецька", 
      "district":null, 
      "city":"Маріуполь", 
      "street":"Шевченка", 
      "houseNumber":"56", 
      "apartmentNumber":"45", 
      "description":"none", 
      "countryside":false, 
      "foreignStreetHouseApartment":null, 
      "detailedInfo":"Україна, 87555, Донецька, Маріуполь, Шевченка 56, 45, none
", 
      "created":"2019-03-06T14:23:01", 
      "lastModified":"2019-03-06T14:23:01", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "recipientPhone":{   
      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "externalId":null, 
   "price":8, 
   "vat":0, 
   "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 20 g)=8; vat=0", 
   "regionSortingCenter":"Маріуполь", 
   "postOfficeNumber":"87555", 
   "postOfficeName":"Маріуполь", 
   "submissionDate":"2019-03-09", 
   "printedCount":0, 
   "lifecycle":{   
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2019-03-06T14:36:21" 
   }, 
   "created":"2019-03-06T14:36:21", 
   "modified":"2019-03-06T17:19:35", 
   "subpoena":false, 
   "withDeliveryNotification":false, 
   "personalHanding":false, 
   "sms":false 
} 
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Приклад зміни пріоритету листа 

 

PUT Request  
URI: /letters/domestic/{uuidOrBarcode}/priority/{priority}?token={token} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "uuid":"2ae2924b-fa52-41b6-86e2-200705606124", 
   "barcode":"5552200000146", 
   "format":"LETTER_114_X_162", 
   "type":"SIMPLE_PRIORITY", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":20, 
   "contract":"6a217401-0191-416e-b951-15204e73c4b7", 
   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
    
     ], 
   "counterparty":{   
      "uuid":"ad5110ca-f48d-4c2a-aef9-c479055f92d5", 
      "name":"АТ Укрпошта" 
   }, 
   "sender":{   
      "uuid":"518a480a-a8dc-49b1-9c3f-43b785e3c2c1", 
      "name":"ФОП Петренко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "senderAddress":{   
      "id":515828, 
      "postcode":"73013", 
      "region":"Херсонська", 
      "district":null, 
      "city":"Херсон", 
      "street":"Японська", 
      "houseNumber":"13", 
      "apartmentNumber":"45", 
      "description":"none", 
      "countryside":false, 
      "foreignStreetHouseApartment":null, 
      "detailedInfo":"Україна, 73013, Херсонська, Херсон, Японська 13, 45, none"
, 
      "created":"2019-03-06T14:23:00", 
      "lastModified":"2019-03-06T14:23:00", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "senderPhone":{   
      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "recipient":{   

Увага! Лист може мати тип пріоритету PRIORITY або NOT_ PRIORITY. 
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      "uuid":"dc6b4a9e-0007-44d0-a143-86e2109458d7", 
      "name":"Коровенко ФОП", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "recipientAddress":{   
      "id":515832, 
      "postcode":"87555", 
      "region":"Донецька", 
      "district":null, 
      "city":"Маріуполь", 
      "street":"Шевченка", 
      "houseNumber":"56", 
      "apartmentNumber":"45", 
      "description":"none", 
      "countryside":false, 
      "foreignStreetHouseApartment":null, 
      "detailedInfo":"Україна, 87555, Донецька, Маріуполь, Шевченка 56, 45, none
", 
      "created":"2019-03-06T14:23:01", 
      "lastModified":"2019-03-06T14:23:01", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "recipientPhone":{   
      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "externalId":null, 
   "price":10, 
   "vat":0, 
   "priceDescription":"tariff (PRIORITY, 20 g)=10; vat=0", 
   "regionSortingCenter":"Маріуполь", 
   "postOfficeNumber":"87555", 
   "postOfficeName":"Маріуполь", 
   "submissionDate":"2019-03-09", 
   "printedCount":0, 
   "lifecycle":{   
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2019-03-06T14:36:21" 
   }, 
   "created":"2019-03-06T14:36:21", 
   "modified":"2019-03-06T17:20:11", 
   "subpoena":false, 
   "withDeliveryNotification":false, 
   "personalHanding":false, 
   "sms":false 
} 

Приклад видалення листа 

DELETE Request  
URI: /letters/domestic/{uuidOrBarcode}?token={token} 

 
Response 

Код відповіді: 200 
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{   
   "message":"Letter 0300300000014 has been deleted" 
} 

 

Приклад активації/відключення смс сповіщення  

PUT Request  
URI: /letters/domestic/{uuidOrBarcode}/sms/true?token={token} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{  
   "uuid":"960cecda-da48-4f89-bd4b-b5b61ae63315", 
   "barcode":"6996100000024", 
   "format":"LETTER_162_X_229", 
   "type":"RECOMMENDED", 
   "paymentType":"FRANKING_MACHINE", 
   "weight":1000, 
   "contract":"733ee522-76f8-429b-a922-dae1d9fd7b49", 
   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
     ], 
   "counterparty":{  
      "uuid":"067a4ff2-5bf6-4ade-8e57-54e3ec7449dd", 
      "name":"ПАТ Укрпошта" 
   }, 
   "sender":{  
      "uuid":"284176c1-1937-4542-a382-62aace6cc47c", 
      "name":"ФОП Петренко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "senderAddress":{  
      "id":7448952, 
      "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, no
ne", 
      "created":"2019-11-04T11:32:03", 
      "lastModified":"2019-11-04T11:32:03", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "senderPhone":{  

Увага! Лист, що має статус REGISTERED або інший (крім Created) неможливо 
оновити або видалити. 
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      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "recipient":{  
      "uuid":"a5b30531-3e8f-47c0-ac75-292926a305de", 
      "name":"ФОП Коровенко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "recipientAddress":{  
      "id":7448996, 
      "postcode":"04071", 
      "region":"Київ", 
      "district":"подільський", 
      "city":"Київ", 
      "street":null, 
      "houseNumber":null, 
      "apartmentNumber":null, 
      "mailbox":"L764531", 
      "description":"none", 
      "countryside":false, 
      "foreignStreetHouseApartment":null, 
      "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
      "created":"2019-11-04T11:34:48", 
      "lastModified":"2019-11-04T11:34:48", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "recipientPhone":{  
      "id":387865, 
      "number":"+380672802273" 
   }, 
   "externalId":null, 
   "price":48.00, 
   "vat":9.60, 
   "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 1000 g)=24; delivery notification=1
6; recommended=7; sms=1; vat=9.6", 
   "regionSortingCenter":"Київ", 
   "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
   "postOfficeNumber":"04071", 
   "postOfficeName":"Київ", 
   "submissionDate":"2019-03-09", 
   "printedCount":0, 
   "lifecycle":{  
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2019-11-04T12:03:05" 
   }, 
   "created":"2019-11-04T12:03:05", 
   "modified":"2019-11-04T12:03:54", 
   "subpoena":false, 
   "withDeliveryNotification":true, 
   "personalHanding":true, 
   "sms":true 
} 
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Увага! Щоб відключити смс сповіщення, в запиті необхідно передати false.  
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Приклад активації повідомлення про вручення за uuid або ШКІ листа 

PUT Request  
URI:/letters/domestic/{uuidOrBarcode}/delivery-notification/true?token={token} 

 
Response 

Код відповіді: 200 
{-------------------------Оновлений лист--------------------} 

 

Приклад активації повістки за uuid або ШКІ листа 

PUT Request  
URI:/letters/domestic/{uuidOrBarcode}/subpoena/true?token={token} 

 
Response 

Код відповіді: 200 
{-------------------------Оновлений лист--------------------} 

 

 
Приклад оновлення телефону одержувача за uuid або ШКІ листа 

PUT Request  
URI:/letters/domestic/{uuidOrBarcode}/recipient/phone/{phoneNumber}?token={token} 

 
Response 

Код відповіді: 200 
{-------------------------Оновлений лист--------------------} 

Приклад оновлення параметра особистого вручення 

PUT Request  
URI:/letters/domestic/{uuidOrBarcode}/personal-handing/true?token={token} 

 
Response 

Код відповіді: 200 
{-------------------------Оновлений лист--------------------} 

 

  

Увага! Для відключення в запиті необхідно передати false.  
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2. Група листів 
Короткий опис. Користувач може сформувати групу листів та об’єднати 
декілька листів в одну групу для економії часу у відділені. Під час 
сканування бар-коду будь-якого листа у оператора відображається 
інформація по всім листам з групи. Для групи листів також друкується 
форма 103. 

Таблиця 2.1. Параметри тіла JSON 

Параметр Тип Опис Обов’язк
овий 

Передаєт
ься у 
запиті 

name String Ім’я групи Так Так 

recommen
ded Boolean Параметр, що визначає дозволені типи листів у групі Так Так 

paymentT
ype 

String 
(Enum) 

Тип оплати за пересилання листа. Має наступні значення: 
 POSTAGE_STAMP - марка, 
 FRANKING_MACHINE - маркувальна машина, 
 POSTAGE_PAID_IMPRINT - відбиток про оплату. 

Так Так 

senderUui
d 

String 
(uuid) 

Ідентифікатор клієнта-відправника. Ідентифікатор 
відправника листів у групі та ідентифікатор, вказаний при 

створенні групи повинні співпадати. 
Так Так 

letterContr
actUuid 

String 
(uuid) Uuid контракту на відправку листів. Ні Так 

submissio
nDate 

String 
(LocalDa
teTime) 

Передбачувана дата подання листів з групи до поштового 
відділення. Ні Так 

uuid String 
(uuid) Ідентифікатор створеної групи Ні Ні 

closed Boolean 

Вказує на закриту групу листів. За замовчуванням false. Під 
час реєстрації у відділенні одного з листів, що було додано до 

групи, приймає значення true - нові листи неможливо 
додавати до закритої групи. 

Ні Ні 

 

Приклад створення групи листів 

POST Request  
URI: /letters/domestic/groups?token={token} 

{  
   "name":"Some letter group", 
   "recommended":true, 
   "paymentType":"POSTAGE_PAID_IMPRINT", 
   "senderUuid":"{{clientLetterUuid}}", 
   "submissionDate":"2019-12-25" 
} 

Response 
Код відповіді: 200 

{  
   "uuid":"b9889599-7825-4c0e-b4d3-22107131da3e", 
   "name":"PostagePaidImprintNotRecommendedGroup", 
   "paymentType":"POSTAGE_PAID_IMPRINT", 
   "senderUuid":"a2d8e502-6407-4972-92b4-d2f82eeb3d52", 
   "letterContractUuid":"cbf1c74e-47fa-4f8b-a87b-0207d774d417", 
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   "closed":false, 
   "submissionDate":"2019-12-25", 
   "recommended":true 
} 

Приклад оновлення назви групи листів 

PUT Request  
URI: /letters/domestic/groups/{groupUuid}/name/{updatedName}?token={token} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "uuid":"e9305e91-f8a8-410f-a698-2cbb284aa5c8", 
   "name":"nameUpdated11", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "senderUuid":"8f9f2733-2de1-433e-8412-e89da0e1abc9", 
   "letterContractUuid":"646f5411-69e9-4f2c-bc36-097a835bb2de", 
   "closed":false, 
   "submissionDate":"2019-12-25", 
   "recommended":false 
} 

Приклад тримання групи листів за uuid 

GET Request  
URI: /letters/domestic/groups/{groupUuid}?token={token} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "uuid":"9e2a02cf-5cf9-441d-9343-9866d7f010dc", 
   "name":"Postage_stamp not recommended group", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "senderUuid":"8f9f2733-2de1-433e-8412-e89da0e1abc9", 
   "letterContractUuid":"646f5411-69e9-4f2c-bc36-097a835bb2de", 
   "closed":false, 
   "submissionDate":"2019-12-25", 
   "recommended":false 
} 
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Приклад отримання групи листів за uuid контрагента 

GET Request  
URI:/letters/domestic/groups/senders/counterparties/{letterCounterpartyUuid}?token

={token} 
 

Response 
Код відповіді: 200 

[   
   {  
      "uuid":"9e2a02cf-5cf9-441d-9343-9866d7f010dc", 
      "name":"Postage_stamp not recommended group", 
      "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
      "senderUuid":"8f9f2733-2de1-433e-8412-e89da0e1abc9", 
      "letterContractUuid":"646f5411-69e9-4f2c-bc36-097a835bb2de", 
      "closed":false, 
      "submissionDate":"2019-12-25", 
      "recommended":false 
   } 
] 

Приклад отримання групи листів за uuid клієнта 
GET Request  

URI: /letters/domestic/groups/senders/{clientUuid}?token={token} 
 

Response 
Код відповіді: 200 

[   
   {  
      "uuid":"9e2a02cf-5cf9-441d-9343-9866d7f010dc", 
      "name":"Postage_stamp not recommended group", 
      "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
      "senderUuid":"8f9f2733-2de1-433e-8412-e89da0e1abc9", 
      "letterContractUuid":"646f5411-69e9-4f2c-bc36-097a835bb2de", 
      "closed":false, 
      "submissionDate":"2019-12-25", 
      "recommended":false 
   } 
] 

Приклад додавання листа до групи 
PUT Request  

URI:/letters/domestic/groups/{letterGroupUuid}/letters/{letterUuidOrBarcode}?token
={token} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "message":"Letter 3f8bc180-9e2c-4690-9c24-c480048670c6 is assigned to group 
8aebdaf7-9cd3-46e9-9b4f-bb6fc7102c8c" 
} 
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Приклад видалення листа з групи 

DELETE Request  
URI: /letters/domestic/groups/letters/{letterUuidOrBarcode}?token={token} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "message":"Letter 3f8bc180-9e2c-4690-9c24-c480048670c6 is removed from group 
8aebdaf7-9cd3-46e9-9b4f-bb6fc7102c8c" 
} 

 

Приклад отримання листів з групи за ШКІ листа 

GET Request  
URI:/letters/domestic/groups/by-letter/{{letterBarcode}}/letters?token={{token}} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

[Масив листів з групи] 

 

Приклад отримання листів з групи з вказаним статусом за ШКІ листа 
з групи 

GET Request  
URI:/letters/domestic/groups/by-

letter/{letterInGroupBarcode}/letters?token={token}&statusesGroup=ALL 
 

Response 
Код відповіді: 200 

[Масив листів з групи] 

 

Приклад отримання листів з групи за uuid групи 
GET Request  

URI:/letters/domestic/groups/{uuid}/letters?token={token} 
 

Response 
Код відповіді: 200 

[Масив листів з групи] 

 

  

Увага! Після того, як лист було додано до групи змінити вказаного 
відправника листа неможливо. 

Увага! Для листів можливо вказати параметр &statusesGroup ALL (всі листи з 
групи) або REGISTERED (тільки зі статусом REGISTERED). 
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3. Розрахунок вартості доставки листа 
 

Приклад розрахунку вартості доставки простого листа 
POST Request  

URI: /domestic/letters/delivery-price 
{   
   "type":"SIMPLE", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":1000, 
   "deliveryNotification":false 
} 

Response 
Код відповіді: 200 

{  
   "price":24.00, 
   "vat":0.00, 
   "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 1000 g)=24; vat=0.00", 
   "type":"SIMPLE", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":1000, 
   "deliveryNotification":false, 
   "sms":false 
} 

 
Приклад розрахунку вартості доставки рекомендованого листа з смс 

сповіщенням 
POST Request  

URI: /domestic/letters/delivery-price 
{  
   "type":"RECOMMENDED", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":1000, 
   "deliveryNotification":true, 
   "sms":true 
} 

Response 
Код відповіді: 200 

{  
   "price":48.00, 
   "vat":0.20, 
   "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 1000 g)=24; delivery notification=1
6; recommended=7; sms=1; vat=0.20", 
   "type":"RECOMMENDED", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":1000, 
   "deliveryNotification":true, 
   "sms":true 
} 
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3.1 Отримання тарифів на відправку листів 

Таблиця 3.1. Параметри тіла JSON 

Параметр Тип Опис 

uuid String  
(uuid) Ідентифікатор тарифу 

priority String 
(Enum) 

Параметр дозволяє вказати пріоритет листа. Має значення: 
 PRIORITY (з пріоритетом), 
 NOT_PRIORITY (без пріоритету) 

rangeFrom Number 
(Int) Вага листа, мінімальне значення з діапазону. 

rangeTo Number 
(Int) Вага листа, максимальне значення з діапазону. 

price Number 
(BigDecimal) Вартість доставки листа 

vat Number 
(BigDecimal) ПДВ 

fromDate String 
(LocalDate) Дата початку дії тарифу 

toDate String 
(LocalDate) Дата закінчення дії тарифу 

 
Приклад отримання всіх тарифів 

GET Request  
URI:/dictionaries/letter-tariffs 

 

Response 
Код відповіді: 200 

[     
   { 
    "uuid":"3f8bc180-9e2c-4690-9c24-c480048670c6", 
    "priority":"PRIORITY", 
    "rangeFrom":50, 
    "rangeTo":250, 
    "price":10.00, 
    "vat":2.00, 
    "fromDate":"2018-01-01", 
    "toDate":"2025-01-01" 
   }, 

-----------------------Тарифи на пересилання листів----------------------------- 
] 
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Приклад отримання тарифу за його uuid 

GET Request  
URI:/dictionaries/letter-tariffs/{uuid} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{ 
   "uuid":"3f8bc180-9e2c-4690-9c24-c480048670c6", 
   "priority":"PRIORITY", 
   "rangeFrom":50, 
   "rangeTo":250, 
   "price":10.00, 
   "vat":2.00, 
   "fromDate":"2018-01-01", 
   "toDate":"2025-01-01" 
} 

Приклад отримання тарифів за пріоритетом та вагою листа 

GET Request  
URI: /dictionaries/letter-tariffs?priority={priority}&weight={weight} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

   { 
    "uuid":"3f8bc180-9e2c-4690-9c24-c480048670c6", 
    "priority":"PRIORITY", 
    "rangeFrom":50, 
    "rangeTo":250, 
    "price":10.00, 
    "vat":2.00, 
    "fromDate":"2018-01-01", 
    "toDate":"2025-01-01" 
   } 

Приклад отримання всіх тарифів за додаткові послуги 

GET Request  
URI: /dictionaries/letter-surcharge-tariffs 

 

Response 
Код відповіді: 200 

[  
   {  
      "uuid":"809fefeb-a4f6-2efe-e053-0a7aff0a6ce1", 
      "surchargeType":"DELIVERY_NOTIFICATION", 
      "price":16.00, 
      "vat":3.20, 
      "fromDate":"2019-01-29" 
   }, 
   {  
      "uuid":"809fefeb-a4f7-2efe-e053-0a7aff0a6ce1", 
      "surchargeType":"RECOMMENDED", 
      "price":7.00, 
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      "vat":1.40, 
      "fromDate":"2019-01-29" 
   }, 
   {  
      "uuid":"96822bf4-92cf-c293-e053-6c66ff0a5f6e", 
      "surchargeType":"SMS", 
      "price":1.00, 
      "vat":0.20, 
      "fromDate":"2019-11-04" 
   } 
] 
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4. Листи з повідомленням про вручення 

Короткий опис. Листи з повідомленням про вручення. Повідомлення 
про вручення створюється, зберігається окремо від листа (друкується 
форма 119). 

Таблиця 4.1. Параметри тіла JSON 

Параметр Тип Опис Обов’язко
вий 

Передаєть
ся у запиті 

uuid String 
(uuid) Ідентифікатор повідомлення про вручення Ні Ні 

barcode String ШКІ повідомлення про вручення Ні Ні 

parentType String 
(Enum) 

Тип основного об’єкту. Має наступні значення: 
 BELONG_TO_SHIPMENT – належить до відправлення, 
 BELONG_TO_LETTER – належить до листа 

Ні Ні 

firstPrintedT
ime 

String 
(LocalDat
eTime) 

Дата першого друку форм Ні Ні 

lastPrintedTi
me 

String 
(LocalDat
eTime) 

Дата останнього друку форм Ні Ні 

 

 

Приклад отримання повідомлення про вручення за uuid або ШКІ 
листа 

GET Request  
URI:/letters/domestic/{uuidOrBarcode}/delivery-notification?token={token} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "uuid":"b1743ed1-3aa1-4ddf-bd4f-6351a8c27bdb", 
   "barcode":"7781000000016", 
   "parentType":"BELONG_TO_LETTER", 
   "lifecycle":{   
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2019-04-03T16:46:10" 
   }, 
   "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
   "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
   "printedCount":2, 
   "regionSortingCenter":"Київ", 
   "districtSortingCenter":"ДОП Яготин", 
   "postOfficeNumber":"08436", 
   "postOfficeName":"Київська", 
   "subpoena":false 
} 

 

  

Див. опис інших параметрів повідомлення про вручення у розділі Лист. 
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Приклад отримання листів з повідомленням про вручення за uuid 
групи листів 
GET Request  

URI:/letters/domestic/groups/{groupUuid}/letters-with-delivery-notifications?token={token} 
 

Response 
Код відповіді: 200 

[   
   {   
      "letter":{   
         "uuid":"bdc1962e-b2d0-4795-b31c-8f52907fa7d8", 
         "barcode":"7780900000120", 
         "format":"LETTER_162_X_229", 
         "type":"RECOMMENDED", 
         "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
         "weight":1000, 
         "contract":"acf772ef-dda9-43e1-b9b0-42b9699c6e8e", 

   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
     ], 

         "counterparty":{   
            "uuid":"89c49385-ea6f-4b2b-9370-67e907d545db", 
            "name":"ПАТ Укрпошта" 
         }, 
         "sender":{   
            "uuid":"c3404b87-5e8a-4dd9-8769-55e79013cf8e", 
            "name":"ФОП Петренко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "senderAddress":{   
            "id":519256, 
            "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":"2019-04-03T16:41:34", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:41:34", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "senderPhone":{   
            "id":24645, 
            "number":"+380671231234" 
         }, 
         "recipient":{   
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            "uuid":"dfa9b050-0f3f-48b3-9476-dabdbc60f35b", 
            "name":"ФОП Коровенко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "recipientAddress":{   
            "id":519940, 
            "postcode":"04071", 
            "region":"Київ", 
            "district":"подільський", 
            "city":"Київ", 
            "street":null, 
            "houseNumber":null, 
            "apartmentNumber":null, 
            "mailbox":"L764531", 
            "description":"none", 
            "countryside":false, 
            "foreignStreetHouseApartment":null, 
            "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
            "created":"2019-04-03T16:46:07", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:46:07", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "recipientPhone":{   
            "id":387865, 
            "number":"+380672802273" 
         }, 
         "externalId":null, 
         "price":47, 
         "vat":0, 
         "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 1000 g)=24; delivery notifica
tion=16; recommended=7; vat=0", 
         "regionSortingCenter":"Київ", 
         "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
         "postOfficeNumber":"04071", 
         "postOfficeName":"Київ", 
         "submissionDate":"2019-04-06", 
         "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:40", 
         "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "printedCount":8, 
         "lifecycle":{   
            "status":"CREATED", 
            "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
         }, 
         "created":"2019-04-03T16:46:22", 
         "modified":"2019-04-03T16:46:22", 
         "subpoena":false, 
         "withDeliveryNotification":true, 
         "personalHanding":true 
      }, 
      "deliveryNotification":{   
         "uuid":"a0075ff2-03cc-4595-9291-bf717e310f1a", 
         "barcode":"7781000000024", 
         "parentType":"BELONG_TO_LETTER", 
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         "lifecycle":{   
            "status":"CREATED", 
            "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
         }, 
         "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:24", 
         "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "printedCount":13, 
         "regionSortingCenter":"Київ", 
         "districtSortingCenter":"ДОП Яготин", 
         "postOfficeNumber":"08436", 
         "postOfficeName":"Київська", 
         "subpoena":false, 
         "sms":false 
      } 
   } 
] 

Приклад отримання повідомлення про вручення за uuid або ШКІ 

GET Request  
URI: /delivery-notifications/{uuidOrBarcode}?token={token} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "uuid":"a0075ff2-03cc-4595-9291-bf717e310f1a", 
   "barcode":"7781000000024", 
   "parentType":"BELONG_TO_LETTER", 
   "lifecycle":{   
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
   }, 
   "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:24", 
   "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
   "printedCount":13, 
   "regionSortingCenter":"Київ", 
   "districtSortingCenter":"ДОП Яготин", 
   "postOfficeNumber":"08436", 
   "postOfficeName":"Київська", 
   "subpoena":false 
} 
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Приклад отримання листа за uuid або ШКІ повідомлення про 
вручення 

GET Request  
URI: /delivery-notifications/{uuidOrBarcode}/letter?token={token} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "uuid":"bdc1962e-b2d0-4795-b31c-8f52907fa7d8", 
   "barcode":"7780900000120", 
   "format":"LETTER_162_X_229", 
   "type":"RECOMMENDED", 
   "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
   "weight":1000, 
   "contract":"acf772ef-dda9-43e1-b9b0-42b9699c6e8e", 
   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
     ], 
   "counterparty":{   
      "uuid":"89c49385-ea6f-4b2b-9370-67e907d545db", 
      "name":"ПАТ Укрпошта" 
   }, 
   "sender":{   
      "uuid":"c3404b87-5e8a-4dd9-8769-55e79013cf8e", 
      "name":"ФОП Петренко", 
      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "senderAddress":{   
      "id":519256, 
      "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, no
ne", 
      "created":"2019-04-03T16:41:34", 
      "lastModified":"2019-04-03T16:41:34", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "senderPhone":{   
      "id":24645, 
      "number":"+380671231234" 
   }, 
   "recipient":{   
      "uuid":"dfa9b050-0f3f-48b3-9476-dabdbc60f35b", 
      "name":"ФОП Коровенко", 
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      "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
   }, 
   "recipientAddress":{   
      "id":519940, 
      "postcode":"04071", 
      "region":"Київ", 
      "district":"подільський", 
      "city":"Київ", 
      "street":null, 
      "houseNumber":null, 
      "apartmentNumber":null, 
      "mailbox":"L764531", 
      "description":"none", 
      "countryside":false, 
      "foreignStreetHouseApartment":null, 
      "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
      "created":"2019-04-03T16:46:07", 
      "lastModified":"2019-04-03T16:46:07", 
      "country":"UA" 
   }, 
   "recipientPhone":{   
      "id":387865, 
      "number":"+380672802273" 
   }, 
   "externalId":null, 
   "price":47, 
   "vat":0, 
   "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 1000 g)=24; delivery notification=1
6; recommended=7; vat=0", 
   "regionSortingCenter":"Київ", 
   "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
   "postOfficeNumber":"04071", 
   "postOfficeName":"Київ", 
   "submissionDate":"2019-04-06", 
   "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:40", 
   "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
   "printedCount":8, 
   "lifecycle":{   
      "status":"CREATED", 
      "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
   }, 
   "created":"2019-04-03T16:46:22", 
   "modified":"2019-04-03T16:46:22", 
   "subpoena":false, 
   "withDeliveryNotification":true, 
   "personalHanding":true, 
   "sms":false 
} 
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Приклад отримання листа з повідомленням про вручення за uuid або 
ШКІ листа 
GET Request  

URI: /delivery-notifications-with/letters/by/letter/{letterUuidOrBarcode}?token={token} 
 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "letter":{   
      "uuid":"778bcbc9-d749-426f-ac24-89fb902f50fd", 
      "barcode":"7780900000023", 
      "format":"LETTER_162_X_229", 
      "type":"RECOMMENDED_PRIORITY", 
      "paymentType":"FRANKING_MACHINE", 
      "weight":1000, 
      "contract":"acf772ef-dda9-43e1-b9b0-42b9699c6e8e", 

   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
     ], 

      "counterparty":{   
         "uuid":"89c49385-ea6f-4b2b-9370-67e907d545db", 
         "name":"ПАТ Укрпошта" 
      }, 
      "sender":{   
         "uuid":"c3404b87-5e8a-4dd9-8769-55e79013cf8e", 
         "name":"ФОП Петренко", 
         "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
      }, 
      "senderAddress":{   
         "id":519256, 
         "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":"2019-04-03T16:41:34", 
         "lastModified":"2019-04-03T16:41:34", 
         "country":"UA" 
      }, 
      "senderPhone":{   
         "id":24645, 
         "number":"+380671231234" 
      }, 
      "recipient":{   
         "uuid":"dfa9b050-0f3f-48b3-9476-dabdbc60f35b", 
         "name":"ФОП Коровенко", 
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         "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
      }, 
      "recipientAddress":{   
         "id":519940, 
         "postcode":"04071", 
         "region":"Київ", 
         "district":"подільський", 
         "city":"Київ", 
         "street":null, 
         "houseNumber":null, 
         "apartmentNumber":null, 
         "mailbox":"L764531", 
         "description":"none", 
         "countryside":false, 
         "foreignStreetHouseApartment":null, 
         "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
         "created":"2019-04-03T16:46:07", 
         "lastModified":"2019-04-03T16:46:07", 
         "country":"UA" 
      }, 
      "recipientPhone":{   
         "id":387865, 
         "number":"+380672802273" 
      }, 
      "externalId":null, 
      "price":54, 
      "vat":10.6, 
      "priceDescription":"tariff (PRIORITY, 1000 g)=30; delivery notification=16
; recommended=7; sms=1; vat=10.6", 
      "regionSortingCenter":"Київ", 
      "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
      "postOfficeNumber":"04071", 
      "postOfficeName":"Київ", 
      "submissionDate":"2019-04-06", 
      "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
      "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
      "printedCount":1, 
      "lifecycle":{   
         "status":"CREATED", 
         "statusDate":"2019-04-03T16:46:10" 
      }, 
      "created":"2019-04-03T16:46:10", 
      "modified":"2019-04-03T16:46:12", 
      "subpoena":false, 
      "withDeliveryNotification":true, 
      "personalHanding":true 
   }, 
   "deliveryNotification":{   
      "uuid":"b1743ed1-3aa1-4ddf-bd4f-6351a8c27bdb", 
      "barcode":"7781000000016", 
      "parentType":"BELONG_TO_LETTER", 
      "lifecycle":{   
         "status":"CREATED", 
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         "statusDate":"2019-04-03T16:46:10" 
      }, 
      "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
      "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
      "printedCount":2, 
      "regionSortingCenter":"Київ", 
      "districtSortingCenter":"ДОП Яготин", 
      "postOfficeNumber":"08436", 
      "postOfficeName":"Київська", 
      "subpoena":false, 
      "sms":true 
   } 
} 

Приклад отримання листа з повідомленням про вручення за uuid або 
ШКІ повідомлення про вручення 

GET Request  
URI:/delivery-notifications-with/letters/by/delivery-

notifications/{notificationUuidOrBarcode}?token={token} 
 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "letter":{   
      "uuid":"bdc1962e-b2d0-4795-b31c-8f52907fa7d8", 
      "barcode":"7780900000120", 
      "format":"LETTER_162_X_229", 
      "type":"RECOMMENDED", 
      "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
      "weight":1000, 
      "contract":"acf772ef-dda9-43e1-b9b0-42b9699c6e8e", 

   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
     ], 

      "counterparty":{   
         "uuid":"89c49385-ea6f-4b2b-9370-67e907d545db", 
         "name":"ПАТ Укрпошта" 
      }, 
      "sender":{   
         "uuid":"c3404b87-5e8a-4dd9-8769-55e79013cf8e", 
         "name":"ФОП Петренко", 
         "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
      }, 
      "senderAddress":{   
         "id":519256, 
         "postcode":"08436", 
         "region":"Київська", 
         "district":"Боярка", 
         "city":"Стовп’яги", 
         "street":"Франка", 
         "houseNumber":"21", 
         "apartmentNumber":null, 
         "description":"none", 
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         "countryside":true, 
         "foreignStreetHouseApartment":null, 
         "detailedInfo":"Україна, 08436, Київська, Боярка, Стовп’яги, Франка 21,
 none", 
         "created":"2019-04-03T16:41:34", 
         "lastModified":"2019-04-03T16:41:34", 
         "country":"UA" 
      }, 
      "senderPhone":{   
         "id":24645, 
         "number":"+380671231234" 
      }, 
      "recipient":{   
         "uuid":"dfa9b050-0f3f-48b3-9476-dabdbc60f35b", 
         "name":"ФОП Коровенко", 
         "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
      }, 
      "recipientAddress":{   
         "id":519940, 
         "postcode":"04071", 
         "region":"Київ", 
         "district":"подільський", 
         "city":"Київ", 
         "street":null, 
         "houseNumber":null, 
         "apartmentNumber":null, 
         "mailbox":"L764531", 
         "description":"none", 
         "countryside":false, 
         "foreignStreetHouseApartment":null, 
         "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
         "created":"2019-04-03T16:46:07", 
         "lastModified":"2019-04-03T16:46:07", 
         "country":"UA" 
      }, 
      "recipientPhone":{   
         "id":387865, 
         "number":"+380672802273" 
      }, 
      "externalId":null, 
      "price":47, 
      "vat":0, 
      "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 1000 g)=24; delivery notificatio
n=16; recommended=7; vat=0", 
      "regionSortingCenter":"Київ", 
      "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
      "postOfficeNumber":"04071", 
      "postOfficeName":"Київ", 
      "submissionDate":"2019-04-06", 
      "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:40", 
      "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
      "printedCount":8, 
      "lifecycle":{   
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         "status":"CREATED", 
         "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
      }, 
      "created":"2019-04-03T16:46:22", 
      "modified":"2019-04-03T16:46:22", 
      "subpoena":false, 
      "withDeliveryNotification":true, 
      "personalHanding":true 
   }, 
   "deliveryNotification":{   
      "uuid":"a0075ff2-03cc-4595-9291-bf717e310f1a", 
      "barcode":"7781000000024", 
      "parentType":"BELONG_TO_LETTER", 
      "lifecycle":{   
         "status":"CREATED", 
         "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
      }, 
      "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:24", 
      "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
      "printedCount":13, 
      "regionSortingCenter":"Київ", 
      "districtSortingCenter":"ДОП Яготин", 
      "postOfficeNumber":"08436", 
      "postOfficeName":"Київська", 
      "subpoena":false, 
      "sms":false 
   } 
} 

Приклад отримання листів з повідомленням про вручення за uuid 
групи листів 

GET Request  
URI: /delivery-notifications-with/letters/by/letter-group/{letterGroupUuid}?token={token} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

[   
   {   
      "letter":{   
         "uuid":"bdc1962e-b2d0-4795-b31c-8f52907fa7d8", 
         "barcode":"7780900000120", 
         "format":"LETTER_162_X_229", 
         "type":"RECOMMENDED", 
         "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
         "weight":1000, 
         "contract":"acf772ef-dda9-43e1-b9b0-42b9699c6e8e", 

   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
     ], 

         "counterparty":{   
            "uuid":"89c49385-ea6f-4b2b-9370-67e907d545db", 
            "name":"ПАТ Укрпошта" 
         }, 
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         "sender":{   
            "uuid":"c3404b87-5e8a-4dd9-8769-55e79013cf8e", 
            "name":"ФОП Петренко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "senderAddress":{   
            "id":519256, 
            "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":"2019-04-03T16:41:34", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:41:34", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "senderPhone":{   
            "id":24645, 
            "number":"+380671231234" 
         }, 
         "recipient":{   
            "uuid":"dfa9b050-0f3f-48b3-9476-dabdbc60f35b", 
            "name":"ФОП Коровенко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "recipientAddress":{   
            "id":519940, 
            "postcode":"04071", 
            "region":"Київ", 
            "district":"подільський", 
            "city":"Київ", 
            "street":null, 
            "houseNumber":null, 
            "apartmentNumber":null, 
            "mailbox":"L764531", 
            "description":"none", 
            "countryside":false, 
            "foreignStreetHouseApartment":null, 
            "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
            "created":"2019-04-03T16:46:07", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:46:07", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "recipientPhone":{   
            "id":387865, 
            "number":"+380672802273" 
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         }, 
         "externalId":null, 
         "price":47, 
         "vat":0, 
         "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 1000 g)=24; delivery notifica
tion=16; recommended=7; vat=0", 
         "regionSortingCenter":"Київ", 
         "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
         "postOfficeNumber":"04071", 
         "postOfficeName":"Київ", 
         "submissionDate":"2019-04-06", 
         "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:40", 
         "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "printedCount":8, 
         "lifecycle":{   
            "status":"CREATED", 
            "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
         }, 
         "created":"2019-04-03T16:46:22", 
         "modified":"2019-04-03T16:46:22", 
         "subpoena":false, 
         "withDeliveryNotification":true, 
         "personalHanding":true 
      }, 
      "deliveryNotification":{   
         "uuid":"a0075ff2-03cc-4595-9291-bf717e310f1a", 
         "barcode":"7781000000024", 
         "parentType":"BELONG_TO_LETTER", 
         "lifecycle":{   
            "status":"CREATED", 
            "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
         }, 
         "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:24", 
         "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "printedCount":13, 
         "regionSortingCenter":"Київ", 
         "districtSortingCenter":"ДОП Яготин", 
         "postOfficeNumber":"08436", 
         "postOfficeName":"Київська", 
         "subpoena":false, 
         "sms": false 
      } 
   } 
] 

 

Приклад отримання повідомлень про вручення та листів з групи за 
uuid групи 
GET Request  

URI:/ letters/domestic/groups/{RecommendedGroupUuid}/letters-and-delivery-
notifications?token={token} 
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Response 
Код відповіді: 200 

[   
   {   
      "letter":{   
         "uuid":"bdc1962e-b2d0-4795-b31c-8f52907fa7d8", 
         "barcode":"7780900000120", 
         "format":"LETTER_162_X_229", 
         "type":"RECOMMENDED", 
         "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
         "weight":1000, 
         "contract":"acf772ef-dda9-43e1-b9b0-42b9699c6e8e", 

   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
     ], 

         "counterparty":{   
            "uuid":"89c49385-ea6f-4b2b-9370-67e907d545db", 
            "name":"ПАТ Укрпошта" 
         }, 
         "sender":{   
            "uuid":"c3404b87-5e8a-4dd9-8769-55e79013cf8e", 
            "name":"ФОП Петренко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "senderAddress":{   
            "id":519256, 
            "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":"2019-04-03T16:41:34", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:41:34", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "senderPhone":{   
            "id":24645, 
            "number":"+380671231234" 
         }, 
         "recipient":{   
            "uuid":"dfa9b050-0f3f-48b3-9476-dabdbc60f35b", 
            "name":"ФОП Коровенко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "recipientAddress":{   
            "id":519940, 
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            "postcode":"04071", 
            "region":"Київ", 
            "district":"подільський", 
            "city":"Київ", 
            "street":null, 
            "houseNumber":null, 
            "apartmentNumber":null, 
            "mailbox":"L764531", 
            "description":"none", 
            "countryside":false, 
            "foreignStreetHouseApartment":null, 
            "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
            "created":"2019-04-03T16:46:07", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:46:07", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "recipientPhone":{   
            "id":387865, 
            "number":"+380672802273" 
         }, 
         "externalId":null, 
         "price":47, 
         "vat":0, 
         "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 1000 g)=24; delivery notifica
tion=16; recommended=7; vat=0", 
         "regionSortingCenter":"Київ", 
         "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
         "postOfficeNumber":"04071", 
         "postOfficeName":"Київ", 
         "submissionDate":"2019-04-06", 
         "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:40", 
         "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "printedCount":8, 
         "lifecycle":{   
            "status":"CREATED", 
            "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
         }, 
         "created":"2019-04-03T16:46:22", 
         "modified":"2019-04-03T16:46:22", 
         "subpoena":false, 
         "withDeliveryNotification":true, 
         "personalHanding":true 
      }, 
      "deliveryNotification":{   
         "uuid":"a0075ff2-03cc-4595-9291-bf717e310f1a", 
         "barcode":"7781000000024", 
         "parentType":"BELONG_TO_LETTER", 
         "lifecycle":{   
            "status":"CREATED", 
            "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
         }, 
         "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:24", 
         "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
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         "printedCount":13, 
         "regionSortingCenter":"Київ", 
         "districtSortingCenter":"ДОП Яготин", 
         "postOfficeNumber":"08436", 
         "postOfficeName":"Київська", 
         "subpoena":false 
      } 
   }, 
   {   
      "letter":{   
         "uuid":"10abbc84-10ac-4ca8-bf80-28621d3d140b", 
         "barcode":"7780900000139", 
         "format":"LETTER_162_X_229", 
         "type":"RECOMMENDED", 
         "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
         "weight":1000, 
         "contract":"acf772ef-dda9-43e1-b9b0-42b9699c6e8e", 

   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
     ], 

         "counterparty":{   
            "uuid":"89c49385-ea6f-4b2b-9370-67e907d545db", 
            "name":"ПАТ Укрпошта" 
         }, 
         "sender":{   
            "uuid":"c3404b87-5e8a-4dd9-8769-55e79013cf8e", 
            "name":"ФОП Петренко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "senderAddress":{   
            "id":519256, 
            "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":"2019-04-03T16:41:34", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:41:34", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "senderPhone":{   
            "id":24645, 
            "number":"+380671231234" 
         }, 
         "recipient":{   
            "uuid":"dfa9b050-0f3f-48b3-9476-dabdbc60f35b", 
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            "name":"ФОП Коровенко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "recipientAddress":{   
            "id":519940, 
            "postcode":"04071", 
            "region":"Київ", 
            "district":"подільський", 
            "city":"Київ", 
            "street":null, 
            "houseNumber":null, 
            "apartmentNumber":null, 
            "mailbox":"L764531", 
            "description":"none", 
            "countryside":false, 
            "foreignStreetHouseApartment":null, 
            "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
            "created":"2019-04-03T16:46:07", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:46:07", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "recipientPhone":{   
            "id":387865, 
            "number":"+380672802273" 
         }, 
         "externalId":null, 
         "price":31, 
         "vat":0, 
         "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 1000 g)=24; recommended=7; va
t=0", 
         "regionSortingCenter":"Київ", 
         "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
         "postOfficeNumber":"04071", 
         "postOfficeName":"Київ", 
         "submissionDate":"2019-04-06", 
         "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "printedCount":1, 
         "lifecycle":{   
            "status":"CREATED", 
            "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
         }, 
         "created":"2019-04-03T16:46:22", 
         "modified":"2019-04-03T16:46:22", 
         "subpoena":false, 
         "withDeliveryNotification":false, 
         "personalHanding":false, 
         "sms": false 
      } 
   } 
] 
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Приклад отримання всіх листів з повідомленням про вручення з 
групи листів за ШКІ листа в групі 

GET Request  
URI:/letters/domestic/groups/by-letter/{letterBarcode}/letters-with-delivery-

notifications?token={token} 
 

Response 
Код відповіді: 200 

[   
   {   
      "letter":{   
         "uuid":"bdc1962e-b2d0-4795-b31c-8f52907fa7d8", 
         "barcode":"7780900000120", 
         "format":"LETTER_162_X_229", 
         "type":"RECOMMENDED", 
         "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
         "weight":1000, 
         "contract":"acf772ef-dda9-43e1-b9b0-42b9699c6e8e", 

   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
     ], 

         "counterparty":{   
            "uuid":"89c49385-ea6f-4b2b-9370-67e907d545db", 
            "name":"ПАТ Укрпошта" 
         }, 
         "sender":{   
            "uuid":"c3404b87-5e8a-4dd9-8769-55e79013cf8e", 
            "name":"ФОП Петренко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "senderAddress":{   
            "id":519256, 
            "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":"2019-04-03T16:41:34", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:41:34", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "senderPhone":{   
            "id":24645, 
            "number":"+380671231234" 
         }, 
         "recipient":{   
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            "uuid":"dfa9b050-0f3f-48b3-9476-dabdbc60f35b", 
            "name":"ФОП Коровенко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "recipientAddress":{   
            "id":519940, 
            "postcode":"04071", 
            "region":"Київ", 
            "district":"подільський", 
            "city":"Київ", 
            "street":null, 
            "houseNumber":null, 
            "apartmentNumber":null, 
            "mailbox":"L764531", 
            "description":"none", 
            "countryside":false, 
            "foreignStreetHouseApartment":null, 
            "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
            "created":"2019-04-03T16:46:07", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:46:07", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "recipientPhone":{   
            "id":387865, 
            "number":"+380672802273" 
         }, 
         "externalId":null, 
         "price":47, 
         "vat":0, 
         "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 1000 g)=24; delivery notifica
tion=16; recommended=7; vat=0", 
         "regionSortingCenter":"Київ", 
         "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
         "postOfficeNumber":"04071", 
         "postOfficeName":"Київ", 
         "submissionDate":"2019-04-06", 
         "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:40", 
         "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "printedCount":8, 
         "lifecycle":{   
            "status":"CREATED", 
            "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
         }, 
         "created":"2019-04-03T16:46:22", 
         "modified":"2019-04-03T16:46:22", 
         "subpoena":false, 
         "withDeliveryNotification":true, 
         "personalHanding":true 
      }, 
      "deliveryNotification":{   
         "uuid":"a0075ff2-03cc-4595-9291-bf717e310f1a", 
         "barcode":"7781000000024", 
         "parentType":"BELONG_TO_LETTER", 
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         "lifecycle":{   
            "status":"CREATED", 
            "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
         }, 
         "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:24", 
         "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "printedCount":13, 
         "regionSortingCenter":"Київ", 
         "districtSortingCenter":"ДОП Яготин", 
         "postOfficeNumber":"08436", 
         "postOfficeName":"Київська", 
         "subpoena":false, 
         "sms": false 
      } 
   } 
] 

 

Приклад отримання всіх листів з групи за ШКІ листа 

GET Request  
URI:/letters/domestic/groups/by-letter/{letterBarcode}/letters-and-delivery-

notifications?token={token} 
 

Response 
Код відповіді: 200 

[   
   {   
      "letter":{   
         "uuid":"bdc1962e-b2d0-4795-b31c-8f52907fa7d8", 
         "barcode":"7780900000120", 
         "format":"LETTER_162_X_229", 
         "type":"RECOMMENDED", 
         "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
         "weight":1000, 
         "contract":"acf772ef-dda9-43e1-b9b0-42b9699c6e8e", 

   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
     ], 

         "counterparty":{   
            "uuid":"89c49385-ea6f-4b2b-9370-67e907d545db", 
            "name":"ПАТ Укрпошта" 
         }, 
         "sender":{   
            "uuid":"c3404b87-5e8a-4dd9-8769-55e79013cf8e", 
            "name":"ФОП Петренко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "senderAddress":{   
            "id":519256, 
            "postcode":"08436", 
            "region":"Київська", 
            "district":"Боярка", 
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            "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":"2019-04-03T16:41:34", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:41:34", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "senderPhone":{   
            "id":24645, 
            "number":"+380671231234" 
         }, 
         "recipient":{   
            "uuid":"dfa9b050-0f3f-48b3-9476-dabdbc60f35b", 
            "name":"ФОП Коровенко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "recipientAddress":{   
            "id":519940, 
            "postcode":"04071", 
            "region":"Київ", 
            "district":"подільський", 
            "city":"Київ", 
            "street":null, 
            "houseNumber":null, 
            "apartmentNumber":null, 
            "mailbox":"L764531", 
            "description":"none", 
            "countryside":false, 
            "foreignStreetHouseApartment":null, 
            "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
            "created":"2019-04-03T16:46:07", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:46:07", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "recipientPhone":{   
            "id":387865, 
            "number":"+380672802273" 
         }, 
         "externalId":null, 
         "price":47, 
         "vat":0, 
         "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 1000 g)=24; delivery notifica
tion=16; recommended=7; vat=0", 
         "regionSortingCenter":"Київ", 
         "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
         "postOfficeNumber":"04071", 
         "postOfficeName":"Київ", 
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         "submissionDate":"2019-04-06", 
         "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:40", 
         "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "printedCount":8, 
         "lifecycle":{   
            "status":"CREATED", 
            "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
         }, 
         "created":"2019-04-03T16:46:22", 
         "modified":"2019-04-03T16:46:22", 
         "subpoena":false, 
         "withDeliveryNotification":true, 
         "personalHanding":true 
      }, 
      "deliveryNotification":{   
         "uuid":"a0075ff2-03cc-4595-9291-bf717e310f1a", 
         "barcode":"7781000000024", 
         "parentType":"BELONG_TO_LETTER", 
         "lifecycle":{   
            "status":"CREATED", 
            "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
         }, 
         "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:24", 
         "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "printedCount":13, 
         "regionSortingCenter":"Київ", 
         "districtSortingCenter":"ДОП Яготин", 
         "postOfficeNumber":"08436", 
         "postOfficeName":"Київська", 
         "subpoena":false 
      } 
   }, 
   {   
      "letter":{   
         "uuid":"10abbc84-10ac-4ca8-bf80-28621d3d140b", 
         "barcode":"7780900000139", 
         "format":"LETTER_162_X_229", 
         "type":"RECOMMENDED", 
         "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
         "weight":1000, 
         "contract":"acf772ef-dda9-43e1-b9b0-42b9699c6e8e", 

   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
     ], 

         "counterparty":{   
            "uuid":"89c49385-ea6f-4b2b-9370-67e907d545db", 
            "name":"ПАТ Укрпошта" 
         }, 
         "sender":{   
            "uuid":"c3404b87-5e8a-4dd9-8769-55e79013cf8e", 
            "name":"ФОП Петренко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
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         "senderAddress":{   
            "id":519256, 
            "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":"2019-04-03T16:41:34", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:41:34", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "senderPhone":{   
            "id":24645, 
            "number":"+380671231234" 
         }, 
         "recipient":{   
            "uuid":"dfa9b050-0f3f-48b3-9476-dabdbc60f35b", 
            "name":"ФОП Коровенко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "recipientAddress":{   
            "id":519940, 
            "postcode":"04071", 
            "region":"Київ", 
            "district":"подільський", 
            "city":"Київ", 
            "street":null, 
            "houseNumber":null, 
            "apartmentNumber":null, 
            "mailbox":"L764531", 
            "description":"none", 
            "countryside":false, 
            "foreignStreetHouseApartment":null, 
            "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
            "created":"2019-04-03T16:46:07", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:46:07", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "recipientPhone":{   
            "id":387865, 
            "number":"+380672802273" 
         }, 
         "externalId":null, 
         "price":31, 
         "vat":0, 
         "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 1000 g)=24; recommended=7; va
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t=0", 
         "regionSortingCenter":"Київ", 
         "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
         "postOfficeNumber":"04071", 
         "postOfficeName":"Київ", 
         "submissionDate":"2019-04-06", 
         "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "printedCount":1, 
         "lifecycle":{   
            "status":"CREATED", 
            "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
         }, 
         "created":"2019-04-03T16:46:22", 
         "modified":"2019-04-03T16:46:22", 
         "subpoena":false, 
         "withDeliveryNotification":false, 
         "personalHanding":false, 
         "sms": false 
      } 
   } 
] 
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Приклад отримання всіх повідомлень про вручення з групи за ШКІ 
листа 

GET Request  
URI:/ delivery-notifications-with/letters/by/letter-group/by-letter/{letterBarcode}?token={token} 
 

Response 
Код відповіді: 200 

[   
   {   
      "letter":{   
         "uuid":"bdc1962e-b2d0-4795-b31c-8f52907fa7d8", 
         "barcode":"7780900000120", 
         "format":"LETTER_162_X_229", 
         "type":"RECOMMENDED", 
         "paymentType":"POSTAGE_STAMP", 
         "weight":1000, 
         "contract":"acf772ef-dda9-43e1-b9b0-42b9699c6e8e", 

   "clientContracts":[  
      "268bd6f0-2e24-4966-8e45-6e623cc443a7" 
     ], 

         "counterparty":{   
            "uuid":"89c49385-ea6f-4b2b-9370-67e907d545db", 
            "name":"ПАТ Укрпошта" 
         }, 
         "sender":{   
            "uuid":"c3404b87-5e8a-4dd9-8769-55e79013cf8e", 
            "name":"ФОП Петренко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "senderAddress":{   
            "id":519256, 
            "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":"2019-04-03T16:41:34", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:41:34", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "senderPhone":{   
            "id":24645, 
            "number":"+380671231234" 
         }, 
         "recipient":{   
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            "uuid":"dfa9b050-0f3f-48b3-9476-dabdbc60f35b", 
            "name":"ФОП Коровенко", 
            "type":"PRIVATE_ENTREPRENEUR" 
         }, 
         "recipientAddress":{   
            "id":519940, 
            "postcode":"04071", 
            "region":"Київ", 
            "district":"подільський", 
            "city":"Київ", 
            "street":null, 
            "houseNumber":null, 
            "apartmentNumber":null, 
            "mailbox":"L764531", 
            "description":"none", 
            "countryside":false, 
            "foreignStreetHouseApartment":null, 
            "detailedInfo":"Україна, Київ, Київ, 04071, L764531", 
            "created":"2019-04-03T16:46:07", 
            "lastModified":"2019-04-03T16:46:07", 
            "country":"UA" 
         }, 
         "recipientPhone":{   
            "id":387865, 
            "number":"+380672802273" 
         }, 
         "externalId":null, 
         "price":47, 
         "vat":0, 
         "priceDescription":"tariff (NOT_PRIORITY, 1000 g)=24; delivery notifica
tion=16; recommended=7; vat=0", 
         "regionSortingCenter":"Київ", 
         "districtSortingCenter":"ДОП № 1", 
         "postOfficeNumber":"04071", 
         "postOfficeName":"Київ", 
         "submissionDate":"2019-04-06", 
         "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:40", 
         "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "printedCount":8, 
         "lifecycle":{   
            "status":"CREATED", 
            "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
         }, 
         "created":"2019-04-03T16:46:22", 
         "modified":"2019-04-03T16:46:22", 
         "subpoena":false, 
         "withDeliveryNotification":true, 
         "personalHanding":true 
      }, 
      "deliveryNotification":{   
         "uuid":"a0075ff2-03cc-4595-9291-bf717e310f1a", 
         "barcode":"7781000000024", 
         "parentType":"BELONG_TO_LETTER", 
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         "lifecycle":{   
            "status":"CREATED", 
            "statusDate":"2019-04-03T16:46:22" 
         }, 
         "firstPrintedTime":"2019-04-03T16:46:24", 
         "lastPrintedTime":"2019-04-03T16:46:55", 
         "printedCount":13, 
         "regionSortingCenter":"Київ", 
         "districtSortingCenter":"ДОП Яготин", 
         "postOfficeNumber":"08436", 
         "postOfficeName":"Київська", 
         "subpoena":false, 
         "sms": false 
      } 
   } 
] 
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5. Супровідна документація 

Короткий опис. Для відправки листа друкується ярлик (у форматі 100 
х 100 та А4). Крім того, можливо надрукувати форму 119 
(повідомлення про вручення), відомість відправленої кореспонденції та 
форму 103 (реєстр листів). Супровідна документація завантажується у 
форматі PDF. 

5.1. Адресний ярлик 

 

Рис. 5.1. Перелік полів адресного ярлика 
1. ШКІ (barcode) 
2. Дата оформлення (registrationTime) 
3. ПІБ відправника (sender.name) 
4. Адреса відправника (sender.address) 
5. Телефон відправника (sender.phone) 
6. Контактна особа відправника 

(sender.contactName) 
7. Напрям сортування (sortingCenter.region) 
8. Сортувальний центр (sortingCenter) 
9. ПІБ одержувача (recipient.name) 
10. Адреса одержувача (recipient.address) 
11. Телефон одержувача (recipient.phone) 
12. Контактна особа одержувача 

(recipient.contactName) 
13. Пріоритет листа (priority) 

14. Вручення (personalHanding) 
15. Повідомлення про вручення 

(deliveryNotification) 
16. Маса листа (weight) 
17. Дата подання 
18. Тип оплати (paymentType) 
19. Відділення одержувача (postOffice.name) 
20. ШКІ (barcode) 
21. Індекс відділення одержувача (postOffice. 

number) 
22. Дата оформлення договору (contract.date) 
23. Номер договору (contract.number) 
24. Тип оплати (paymentType) 
25. Країна (Україна) 
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Щоб отримати супровідні документи, використовуємо метод GET. 

Для формування документів використовується окремий сервіс, тому доступ 
до сервісу відбувається за окремим URI: 

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

Для друку також можливо в використовувати URI для ecom. 

 

 

Рис. 5.1.1 Приклад ярлика для простого листа 

 

  

Увага! Рекомендуємо перейти на новий URI, оскільки попередній згодом 
буде відключено. 

Увага! Для простих листів ШКІ не друкується на ярлику. 
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Рис. 5.1.2 Приклад ярлика для рекомендованого листа з смс 

Приклад друку ярлика за uuid або ШКІ повідомлення про вручення, 
100 х 100 
GET request 

URI:/letters/domestic/delivery-
notifications/{uuidOrBarcode}/sticker?token={userToken}&size=SIZE_10X10 

 

Response 
Код відповіді: 200 

Файл ярлика у форматі PDF 

 

Приклад друку ярлика за uuid або ШКІ листа, А4 
GET request 

URI:/letters/domestic/{uuidOrBarcode}/sticker?token={userToken}&size=SIZE_A4 
 

Response 
Код відповіді: 200 

Файл ярлика у форматі PDF 

 

Приклад друку ярлика за uuid групи листів, А4 
GET request  

URI:/letters/domestic/groups/{uuid}/sticker?token={userToken}&size=SIZE_A4 
 

Response 
Код відповіді: 200 

Перелік ярликів з групи у форматі PDF 
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5.2. Форма 119 
 

Короткий опис. Форма 119 друкується для листів з повідомленням про 
вручення. 

 

 

1. ШКІ (parentBarcode) 
2. ПІБ одержувача (recipient.name) 
3. Адреса одержувача (recipient.address) 
4. Тип листа (recommended) 
5. Адреса відправника (sender.address) 
6. Телефон відправника (sender.phone) 
7. Назва відправника (sender.name) 
8. ШКІ повідомлення про вручення 

(barcode) 

9. Район одержувача 
(recipient.postOffice.name) 
10. Індекс одержувача 
(recipient.postOffice.number) 
11. Сортувальний центр (sortingCenter. 
district) 
12. Направлення сортування 
(sortingCenter.region) 
13. Дата подання (registrationTime)

 

Рис. 5.2. Перелік полів форми 119 
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Приклад друку форми 119 за uuid або ШКІ листа 
GET request  

URI:/letters/domestic/{uuidOrBarcode}/form119?token={userToken} 
 

Response 
Код відповіді: 200 

Форма 119 у форматі PDF 

 

Приклад друку форми 119 за uuid або ШКІ повідомлення про 
вручення 
GET request  

URI:/letters/domestic/delivery-
notifications/{uuidOrBarcode}/form119?token={userToken} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

Форма 119 у форматі PDF 

 

Приклад друку форми 119 за uuid групи листів 
GET request  

URI:/ letters/domestic/groups/{uuid}/form119?token={userToken} 
 

Response 
Код відповіді: 200 

Перелік форм 119 з групи у форматі PDF 

 

Для одночасного друку адресного ярлика та форми 119 використовуються 
наступні запити. 

Приклад друку ярлика та форми 119 за uuid або ШКІ листа 
GET request  

URI:/letters/domestic/{uuidOrBarcode}/sticker-form119?token={userToken} 
 

Response 
Код відповіді: 200 

Ярлик та форма 119 у форматі PDF 
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Приклад друку ярлика та форми 119 за uuid або ШКІ повідомлення 
про вручення 

GET request  
URI:/letters/domestic/delivery-notifications/{uuidOrBarcode}/sticker-

form119?token={userToken} 
 

Response 
Код відповіді: 200 

Ярлик та форма 119 у форматі PDF 
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5.3. Відомість на письмову кореспонденцію 
У відомості вказується кількість поданих листів (за типом), відділення, дані 
відправника, сума плати за пересилання та інша інформація про 
відправлену кореспонденцію. 

 

 

Рис. 5.3 Відомість на письмову кореспонденцію 

  

Увага! Якщо группа містить прості листи з оплатою марками, відомість не 
друкується. 
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Приклад запиту отримання відомості на письмову кореспонденцію 

GET request  
URI:/letters/domestic/groups/{uuid}/simple-statement?token={userToken} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

Відомість на письмову кореспонденцію у форматі PDF 
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5.4. Форма 103 

Короткий опис. Форма 103 друкується для групи листів та 
використовується, щоб зменшити час на обробку кореспонденції у 
відділенні. 

 

Рис. 5.4. Форма 103 для листів 
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Приклад друку форми 103 за uuid групи листів 
GET request  

URI: /letters/domestic/groups/{uuid}/form103?token={userToken} 
 

Response 
Код відповіді: 200 
Форма 103 у PDF 

 

5.5. Отримання файлу Json для друку форм 

АРІ Укрпошти дозволяє отримати параметри форм у форматі JSON без 
необхідності друку самої форми. Для цього в запиті необхідно передавати 
параметр / json (див. приклади далі). 

Приклад отримання JSON для друку ярлика 

GET request  
URI: /letters/domestic/{uuidOrBarcode}/sticker/json?token={userToken} 

або 
URI:/letters/domestic/delivery-notification/{uuidOrBarcode}/sticker/json?token={userToken} 

або 
URI:/letters/domestic/groups/{uuid}/sticker/json?token={userToken} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "barcode":"5000400000032", 
   "letterType":"Рекомендоване пріорітетне", 
   "registrationTime":"26.12.2018 14:09", 
   "description":null, 
   "sender":{   
      "name":"ТОВ Експресс Банк", 
      "address":"вул. Г.Сковороди 1, 1, м.Київ, Київський p-
н, Київський обл., 04070", 
      "phone":"+380671231234", 
      "type":"Юридична особа", 
      "contactName":"ТОВ Експресс Банк" 
   }, 
   "recipient":{   
      "name":"ТАТАРИНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ", 
      "address":"УЛ. ПУШКИНА 14, КВ. 2, Межова, Межівський p-
н, Дніпропетровська область обл., 52900", 
      "phone":"+380661674132", 
      "type":"Фізична особа", 
      "contactName":"ТАТАРИНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ" 
   }, 
   "sortingCenter":{   
      "region":"Дніпро", 
      "district":"ЦПЗ № 7 м. Павлоград Дніпропетровська дирекція" 
   }, 
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   "postOffice":{   
      "name":"Межова", 
      "number":"49413" 
   }, 
   "contract":{   
      "number":"1010-00", 
      "date":"18.12.2018" 
   }, 
   "paymentType":"Відбиток про оплату", 
   "weight":1284, 
   "deliveryNotification":null, 
   "personalHanding":null, 
   "priority":"пріорітетне", 
   "sms":false 
} 

 

Приклад отримання JSON для друку форми 119 

GET request  
URI: /letters/domestic/{uuidOrBarcode}/form119/json?token={userToken} 

URI: /letters/domestic/delivery-notification/{uuidOrBarcode}/form119/json?token={userToken} 
URI: /letters/domestic/groups/{uuid}/form119/json?token={userToken} 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "barcode":"5000400000067", 
   "parentBarcode":"5000400000059", 
   "registrationTime":"26.12.2018 14:15", 
   "recommended":true, 
   "sender":{   
      "name":"ТАТАРИНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ", 
      "address":"УЛ. ПУШКИНА 14, КВ. 2, Межова, Межівський p-
н, Дніпропетровська область обл., 52900", 
      "postcode":"52900" 
   }, 
   "recipient":{   
      "name":"ТОВ Експресс Банк", 
      "address":"вул. Г.Сковороди 1, 1, м.Київ, Київський p-
н, Київський обл., 04070", 
      "phone":"+380671231234" 
   }, 
   "sortingCenter":{   
      "region":"Київ", 
      "district":"ДОП № 1" 
   }, 
   "postOffice":{   
      "name":"Київ", 
      "number":"04070" 
   } 
} 
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Приклад отримання JSON для одночасного друку ярлика та форми 
119 

GET request  
URI:/letters/domestic/{uuidOrBarcode}/sticker-form119/json?token={userToken} 

URI:/letters/domestic/delivery-notification/{uuidOrBarcode}/sticker-
form119/json?token={userToken} 

URI:/letters/domestic/groups/{uuid}/sticker-form119/json?token={userToken} 
 

 

Response 
Код відповіді: 200 

{   
   "sticker":{   
      "barcode":"5000400000059", 
      "letterType":"Рекомендоване пріорітетне", 
      "registrationTime":"26.12.2018 14:16", 
      "description":null, 
      "sender":{   
         "name":"ТОВ Експресс Банк", 
         "address":"вул. Г.Сковороди 1, 1, м.Київ, Київський p-
н, Київський обл., 04070", 
         "phone":"+380671231234", 
         "type":"Юридична особа", 
         "contactName":"ТОВ Експресс Банк" 
      }, 
      "recipient":{   
         "name":"ТАТАРИНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ", 
         "address":"УЛ. ПУШКИНА 14, КВ. 2, Межова, Межівський p-
н, Дніпропетровська область обл., 52900", 
         "phone":"+380661674132", 
         "type":"Фізична особа", 
         "contactName":"ТАТАРИНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ" 
      }, 
      "sortingCenter":{   
         "region":"Дніпро", 
         "district":"ЦПЗ № 7 м. Павлоград Дніпропетровська дирекція" 
      }, 
      "postOffice":{   
         "name":"Межова", 
         "number":"49413" 
      }, 
      "contract":{   
         "number":"1010-00", 
         "date":"18.12.2018" 
      }, 
      "paymentType":"Відбиток про оплату", 
      "weight":1284, 
      "deliveryNotification":"з повідомленням про вчучення", 
      "personalHanding":"вручити особисто", 
      "priority":"пріорітетне", 
      "sms":false 
   }, 
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   "form119":{   
      "barcode":"5000400000067", 
      "parentBarcode":"5000400000059", 
      "registrationTime":"26.12.2018 14:16", 
      "recommended":true, 
      "sender":{   
         "name":"ТАТАРИНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ", 
         "address":"УЛ. ПУШКИНА 14, КВ. 2, Межова, Межівський p-
н, Дніпропетровська область обл., 52900", 
         "postcode":"52900" 
      }, 
      "recipient":{   
         "name":"ТОВ Експресс Банк", 
         "address":"вул. Г.Сковороди 1, 1, м.Київ, Київський p-
н, Київський обл., 04070", 
         "phone":"+380671231234" 
      }, 
      "sortingCenter":{   
         "region":"Київ", 
         "district":"ДОП № 1" 
      }, 
      "postOffice":{   
         "name":"Київ", 
         "number":"04070" 
      } 
   } 
} 
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Історія змін 
Нове в версії від 17.04.2019: 
1. В Letter додано поля counterparty, senderUuid, senderAddress, senderPhone, recipientUuid, 
recipientAddress, recipientPhone. 
2. В Letter тип поля sender та recipient змінено на object. 
3. Додано ендпоінт для отримання листів з групи за ШКІ листа. 
4. Додано ендпоінт для отримання листів з групи з вказаним статусом* (всі або Registered) за ШКІ листа з 
групи. 
5. Додано ендпоінти для отримання листів з повідомленням про вручення з групи. 

 
Нове в версії від 07.08.2019: 
1. Додано розділ з описом середовища для тестування. 
2. До Розділу 5 додано URI для доступу до сервісу формування супровідних документів. 

 
Нове в версії від 28.10.2019: 
1. Додано приклад створення кількох листів у групі. 

 
Нове в версії від 04.11.2019: 
1. До листа додано нове поле sms. 
2. До розділу Лист додано новий ендпоінт для ввімкнення або вимкнення смс сповіщення. 
3. Оновлено приклади розрахунку вартості доставки листа та отримання тарифів. 
 
Нове в версії від 04.11.2019: 
1. Виправлено url у прикладі отримання листів з групи за ШКІ листа. 
2. Додано приклад отримання листів з групи за uuid групи листів. 
 
Нове в версії від 20.12.2019: 
1. До розділу Лист додано приклади запитів на: активацію повідомлення про вручення, зміну листа на 

повістку та оновлення телефонного номера одержувача. 
2. До листа додано поле submissionDate. 
3. До групи листів додано поле submissionDate. 
4. Змінено приклад ярлику. 
Нове в версії від 14.01.2020: 
1. До Розділу 5 додано приклад ярлику для простого листа. 
2. До Розділу 1 додано запит на оновлення поля personalHanding (вручення особисто). 
Нове в версії від 24.01.2020: 
1. В Розділі 5 змінено приклад відомості. 
2. В Розділі 5 змінено приклад ф.103. На форму додано інформацію про ІПН/ЄДРПОУ відправника у вигляді 
ШКІ. 
Нове в версії від 12.02.2020: 
1. В Розділі 5 додано приклад ярлика для простого та рекомендованого листа. 
2. Для листа додано знижки.  
3. Змінено приклад ф.103 для листів – додано інформацію про ІПН/ЄДРПОУ відправника у вигляді ШКІ. 
4. До листа додано поле clientContracts. 
5. Додано заборону друку відомості для групи простих листів з оплатою маркою. 

 
© Укрпошта 2018. Всі права захищено 

www.ukrposhta.ua 


	Формат запиту до API
	Середовище для тестування
	1. Лист

	2. Група листів
	3. Розрахунок вартості доставки листа
	3.1 Отримання тарифів на відправку листів

	4. Листи з повідомленням про вручення
	5. Супровідна документація
	5.1. Адресний ярлик
	5.2. Форма 119
	5.3. Відомість на письмову кореспонденцію
	5.4. Форма 103
	5.5. Отримання файлу Json для друку форм


	Історія змін

