
Що таке Гуманітарна пошта?

Як оформити відправку вантажу?

Корисні посилання:

Важливо!

Як стати учасником програми 
«Релокація бізнесу разом з 
Дія.Бізнес та Новою поштою»?«Гуманітарна пошта України» створена як 

відповідь на військову агресію Російської 
Федерації у 2014 році. З того часу вона 
стала надійним логістичним партнером для 
волонтерського руху України.

1. Обов’язково пройти верифікацію 
у центрі підтримки підприємців 
Дія.Бізнес в Ужгороді та отримати 
підвердження участі у програмі*

2. Обрати зручний спосіб відправки 
вашого вантажу:

3. Перевірити актуальні працюючі 
відділення для відправлення та 
отримання вантажу на сайті Нової 
пошти.

4. При оформленні відправлення 
вказати платником отримувача та 
формат оплати «Готівка».

5. Після оформлення та передачі 
відправлення до Нової пошти для 
доставки відправити номер ЕН 
(електронної накладної) до Центру 
підтримки підприємців Дія.Бізнес 
в Ужгороді (деталі — у персонального 
менеджера).

→ Відділення – Відділення
→ Адреса-Адреса
→ Відділення-Адреса
→ Адреса-Відділення

Важливо! Замовити кур’єрську 
доставку з адреси можливо через 
сайт або мобільний додаток.

→  Ознайомитися з актуальним переліком 
працюючих відділень для відправки або 
отримання ваших вантажів 

→  Інструкція як викликати кур’єра на сайті або 
через мобільний додаток

→  Виклик кур’єра на сайті novaposhta.ua

Учасниками програми можуть стати підприємства 
середнього та малого бізнесу, зареєстровані на 
територіях де тривають активні бойові дії**, та які 
потребують допомоги з переміщенням бізнесу 
в інші області України. Потенційним учасникам 
необхідно заповнити анкету для отримання 
допомоги за посиланням. Команда центру Дія.
Бізнес в Ужгороді проведе верифікацію ваших 
даних та надасть зворотній зв‘язок.

1. Оплата відправлення здійснюється лише в 
обсязі коштів, які надано згідно правил та вимог 
для учасників програми.

2. Нова пошта не сплачує нараховану плату 
за невчасно забраний вантаж, через що 
нараховується плата за зберігання згідно 
умов та правил Нової пошти. В такому випадку 
підприємець сам має сплатити нараховану 
плату за зберігання вантажу.

Гуманітарна пошта 

Релокація бізнесу разом з 
Дія.Бізнес та Новою поштою

* Розгляд заявки триває 3 робочі дні.
* * Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Одеська області.

Важливо! Перед замовленням кур’єра 
будь ласка ознайомтеся з інструкцією 
в якій вказані вимоги та обмеження до 
відправлень.

https://novaposhta.ua/npbravery/
https://novaposhta.ua/npbravery/
https://novaposhta.ua/npbravery/
https://static.novaposhta.ua/sitecard/misc/doc/Instruction__Vyklyk_kurer.pdf
https://static.novaposhta.ua/sitecard/misc/doc/Instruction__Vyklyk_kurer.pdf
https://novaposhta.ua/onlineorder
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk8NtQWeknF2A4mo8wdXfV53jNnZfo2skq5C5t0z8YSEPaow/viewform

